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Prevenível AVC Tratável
O Acidente Vascular Cerebral – AVC – é uma “catástrofe prevenível e tratável” expressão uti-

lizada na proclamação do Dia Mundial do AVC realizada em 6 de Outubro de 2006 numa ses-

são integrada no Joint World Congress on Stroke, em Cape Town.

E acrescenta: “muito podemos fazer para prevenir tratar e reabilitar os que sofrem as con-

sequências devastadoras do AVC”, sendo também aí afirmado que por ano morrem 5.700.000

vítimas de AVC número que poderá atingir os 6.700.000 em 2015 se nada for feito.

O Art.º 3º dos Estatutos da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral define

como “objecto social prevenir e reduzir a mortalidade, morbilidade e incapacidade devido ao

AVC, promover o estudo, investigação e educação sobre esta doença, mediante a criação de

planos de acção e de apoio, identificando os níveis de intervenção mais efectivos, contribuin-

do assim para a melhoria da Saúde em Portugal”.

O 2º Congresso Português do AVC, resulta duma criteriosa selecção de Temas que entre-

gues a Prelectores convidados Nacionais e Estrangeiros, estudiosos e investigadores da área

da doença vascular cerebral, em que o AVC se insere, que ao trazerem o “estado da arte”, valo-

rizam os conhecimentos dos Congressistas, sejam eles Profissionais da Saúde em Geral sejam

aqueles que exercem a sua profissão com particular dedicação ao AVC, sejam alunos dos últi-

mos anos da sua preparação em Cursos na Área da Saúde e nos quais poderemos despertar

o interesse por esta patologia.

Cremos que os Congressistas sairão mais enriquecidos logo, mais bem preparados para o

combate do que constitui a 1ª causa de mortalidade e de incapacidade em Portugal.

Esta Sociedade tal como o vem já fazendo, de modo algo inédito, não descura o ensino da

População Geral, assim dando cumprimento às Recomendações Internacionais.

Ao felicitarmos todos aqueles que decidiram comparecer, exprimimos o nosso agradeci-

mento, esperando que a dedicação posta na preparação deste Congresso seja compensada e

que uma mensagem positiva forte de que é possível prevenir e recuperar do AVC se torne numa

convicção em todos os que buscam mais e melhor para o dia a dia do seu trabalho a favor dos

doentes de AVC.

O local escolhido é suficientemente aprazível para uns momentos de descontracção e con-

vívio quer durante as pausas, quer no final de cada dia de trabalho.

Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro

(Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)
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CONGRESSO
PORTUGUÊS DO AVC

09H00-10H30 Acidentes Isquémicos Transitórios
Moderadores: Prof. António Freire e Dr. Costa Matos
Palestrantes:

09H00-09H15 Epidemiologia dos AITs (Prof. Manuel Correia)
09H15-09H40 AITs e risco de AVC (Prof. Matthew Giles)
09H40-10H05 AITs e doença do arco aórtico (Prof. Pierre Amarenco) 
10H05-10H15 Estudo em ambulatório ou em internamento (Dra. Patrícia Canhão)
10H15-10H30 Discussão

10H30-11H00 Intervalo

11H00-11H30 Conferência Magistral: 
AVC: perspectivas de mudança para o século XXI: Prof. Werner Hacke 

12H00-13H00 Sessão Solene com a participação do Prof. Lobo Antunes:
Integridade em Ciência

13H00-14H30 Almoço

14H30-16H00 Hipertensão Arterial e Acidente Vascular Cerebral 
(Sessão conjunta da SPAVC com a SPHTA) – Colaboração Bayer
Moderadores: Prof. Vitor Oliveira e Dr. Luís Martins
Palestrantes: 

14H30-14H55 Epidemiologia (Prof. Espiga de Macedo)
14H55-15H20 AVC: Fase aguda e HTA (Dr. Vítor Ramalhinho)
15H20-15H45 HTA no pós AVC (Prof. Braz Nogueira)
15H45-16H00 Discussão

16H00-16H30 Intervalo

16H30-18H30 Sessão de Cartazes 
Moderadores: Dr. Fernando Pita, Dr. Miguel Viana Batista, Dra. Teresa Cardoso
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09H00-10H30 Doença Vascular Cerebral e Défice Cognitivo – Colaboração Lundbeck
Moderadores: Prof. José Ferro e Prof. Isabel Santana
Palestrantes:

09H00-09H25 As alterações vasculares da substância branca e a transição para a
incapacidade do idoso (Prof. Leonardo Pantoni)

09H25-09H50 Dos factores de risco e do AVC à demência (Prof. Didier Leys)
09H50-10H15 Avaliação neuropsicológica no défice cognitivo vascular (Dra. Sofia Madureira)
10H15-10H30 Discussão

10H30-11H00 Intervalo

11H00-12H00 Comunicações orais (I Parte)
Moderadores: Dr. Fernando Pita, Dr. Miguel Viana Batista, Dra. Teresa Cardoso

12H00-13H30 Simpósio Farmalux – Fibrilhação Auricular e AVC
Presidente: Prof. Dr. José Castro Lopes
Palestrantes:
Dr. Pedro Marques da Silva – Triflusal: da farmacologia à prática clínica
Prof. Dr. José Ferro – Terapêutica antitrombótica na FA
Dr. João Morais – Fibrilhação auricular - um velho problema a aguardar novas
soluções 

13H30-15H00 Almoço Farmalux

15H00-15H20 Conferência: AVC e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Dra. Inês Guerreiro – Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados

15H20-16H30 Cuidados Continuados
Moderadores: Prof. José Manuel Calheiros, Dr. Raimundo Martins
Palestrantes:

15H20-15H45 Critérios de monitorização biopsicossocial nas UCC (Prof. Maria Amália Botelho) 
15H45-16H00 Gestão de altas hospitalares (Dra. Madalena Holzer) 
16H00-16H15 A enfermagem nas UCC (Enf. Madalena Filgueiras) 
16H15-16H30 Discussão 

16H30-17H00 Intervalo

17H00-19H00 Comunicações orais (II Parte)
Moderadores: Dr. Grilo Gonçalves, Dr. Sebastião Barba, Dra. Teresa Pinho e Melo
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09H00-10H30 Hemorragia Sub-aracnoideia Espontânea
Moderadores: Prof. Marcos Barbosa e Dr. Machado Cândido 
Palestrantes:

09H00-09H25 Aneurismas – risco de rotura dos aneurismas e seu tratamento cirúrgico 
(Dr. Carlos Alegria)

09H25-09H50 Diagnóstico imagiológico e tratamento endovascular (Dr. João Reis)
09H50-10H15 Complicações neurológicas e não neurológicas da HSA – diagnóstico e tratamento

(Dra. Filipa Falcão) 
10H15-10H30 Discussão

10H30-11H00 Intervalo

11H00-13H00 Tratamento da espasticidade – Colaboração Ipsen
Moderadores: Dra. Elsa Azevedo e Dr. Jorge Lains
Palestrantes: 

11H00-11H15 Introdução ao Tema (Dra. Elsa Azevedo)
11H15-11H40 Terapêutica farmacológica e cinesiológica (Dr. David Dias)
11H40-12H00 O exame clínico do hemiplégico espástico/critérios para prescrição da toxina

(Dra. Carla Amaral/Dr. Renato Nunes)
12H00-12H25 O ombro doloroso espástico e toxina botulínica (Dr. Jesús Figueroa)
12H25-12H35 Baclofeno intratecal (Dr. José Correia)
12H35-12H45 Cirurgia no hemiplégico espástico (Dr. Rui Lemos)
12H45-13H00 Discussão

13H00-13H30 Sessão de Encerramento com a participação da Dra. Christine Raisinger 
Educação pós graduada em doença vascular cerebral

Entrega de prémios
Colaboração Pfizer, Shire Human Genetic Therapies e CPH Pharma

15H00-18H00 Cursos:
1. Neurossonologia (organização: Dra. Elsa Azevedo/Prof. Vítor Oliveira)
2. Aspectos práticos na abordagem do AVC agudo 

(organização: Dra. Gabriela Lopes)
3. Enfermagem no AVC (organização: Enf. Miguel Santos)
4. Reabilitação (organização: Dr. Pedro Cantista)

16H00-18H00 Sessão de Informação à População
Aprenda o fundamental sobre o AVC (Prof. Dr. Castro Lopes)
A importância de uma alimentação saudável (Dra. Catarina Durão)
Intervenção local (Dr. António Capucho)
Testemunhos:
Rosa Ferreira
Joaquim Ribeiro
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Medir a prevalência de fenómenos que são transitórios, mui-
tas vezes únicos, e que por definição não levam à morte, caso
dos Acidentes Isquémicos Transitórios (AIT), não parece ter rele-
vância (e não merece o esforço necessário para a sua medição).

Determinar a incidência do AIT, no contexto da tríada clás-
sica da epidemiologia descritiva – “tempo”, “lugar” e “pes-
soas” - parece mais adequado e relevante; é, no entanto,
necessário definir previamente o que é um caso (caso de AIT).

A definição de AIT adoptada em muitos estudos epidemio-
lógicos -  síndrome clínico caracterizado por perda de função
focal cerebral ou monocular (amaurose fugax) com duração
inferior a 24 horas e atribuível a um deficiente aporte sanguí-
neo cerebral ou ocular resultante de trombose ou embolismo
arterial associado a doença arterial, cardíaca ou hematológica
– é actualmente discutida no que se refere à duração dos sin-
tomas, à qualidade dos sintomas o conjunto de sintomas, e à
presença (ou ausência) de lesões isquémicas focais reveladas
em exames de neuroimagem.

Mesmo aceitando uma definição que não seja posta em
causa, a ocorrência de AIT é difícil de determinar, não só pela
transitoriedade do fenómeno já assinalada, mas também pela
valorização que o doente (e o médico) faz dos sintomas, e
assim, a frequência com que o doente recorre ao médico e a
frequência com que o médico coloca o diagnóstico (sendo
grande a discordância do diagnóstico de AIT entre médicos
neurologistas).

Para além de se definir o que é um caso, é aqui particular-
mente importante saber o que é um caso incidente – primeiro
AIT ocorrido num período de tempo (por exemplo um ano)
numa população determinada - ; no entanto o caso incidente
pode ser considerado de diversas formas, como exemplo: 1)
considerar ou não os casos com AIT prévio ao período de
estudo, mas só agora assim identificado, pelo qual o doente
não recorreu ao médico, 2) considerar ou não os casos de AIT
no período do estudo com Acidente Vascular Cerebral (AVC)
prévio; 3) considerar ou não os casos com AIT no período do
estudo que foram identificados após o doente sofrer um AVC.

O método para a detecção do caso (a estratégia e os diver-
sos meios utilizados) determina o número de casos registados,
como exemplos: 1) utilização de inquéritos à população geral
realizados por não-médicos (com uma levada taxa de falsos
positivos), 2) considerar apenas os doentes que recorreram ao
médico (não incluindo um número desconhecido mas prova-
velmente importante de casos que ocorrem na comunidade).
É difícil comparar estudos de incidência de AIT, não só pelas
razões acima apontadas, mas também por outras, como a
dimensão das populações (populações pequenas com amplos
intervalos de confiança para os valores encontrados), os gru-
pos etários estudados, ou a informação que consta na apre-
sentação dos resultados.

A importância de medir a incidência de AIT torna-se ainda
mais importante pelo facto de que para além de ele próprio ser
um evento vascular cerebral isquémico acarretar um enorme
risco para a ocorrência de um AVC (pelo menos nos primeiros
dias a semanas), e assim ser uma oportunidade para prevenir
este último.

Não existindo critérios padrão para estudos de incidência
de AIT na comunidade, a comparação possível (e talvez mais
fiável) será aquela estabelecida entre estudos que também
mediram a incidência de AVC (e estes com critérios padrão). A
incidência anual de AIT variou entre 0,29/1000 (IC 95%, 0,09 –
0,87), padronizada para a população padrão europeia (PPE)
0,31/1000 em Novosibirsky, Rússia, a 0,64/1000 (IC 95%,
0,52-0,78), PPE 0,42/1000, em Umbria, Itália. No Norte de
Portugal verificou-se que a incidência de AIT na área rural,
0,96/1000 (IC 95%, 0,43-2,33), PPE 0,67/1000, é superior à
incidência na área urbana 0,61/1000 (IC 95%, 0,38-1,01), PPE
0,40/1000.

Os AITs diferem nas suas características (e também nas
pessoas), sendo o risco de ocorrência de AVC nos primeiros
dias diverso; não existem estudos na comunidade que nos
permita comparar proporções dos AITs “benignos” e “malig-
nos”, assim como a proporção de AITs com diferentes meca-
nismos etiológicos.

O AIT representa um extremo do ataque vascular cerebral
isquémico agudo, em que no outro extremo se coloca o enfar-
te cerebral maciço. Em Portugal a incidência do primeiro even-
to vascular cerebral isquémico agudo é de 2,23/1000 (IC 95%,
1,54-4,87), PPE 1,92/10.

Medir a incidência de AIT é medir um fenómeno que é vas-
cular isquémico e a oportunidade de prevenir outro mais grave,
cumprindo a definição e os objectivos da epidemiologia.

Epidemiologia dos Acidentes Isquémicos Transitórios
Manuel Correia
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O AIT e o risco de AVC
Cerca de 20% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC’s)

são precedidos de acidentes isquémicos transitórios (AIT’s).
Estudos recentes sugerem que o risco de AVC aos 90 dias
após um AIT pode ser tão elevado como 10.5%, e quase
metade dos AVC ocorrem nos primeiros dois dias. Uma revi-
são sistemática que incluiu 18 estudos prospectivos (base
populacional, consultas de AIT, serviços de urgência, unidades
de AVC) identificou um risco de AVC aos 7 dias de 5.2% (IC
95% 3.9-6.5). 

O AIT e a oportunidade de prevenção e tratamento
Diagnosticar um AIT permite identificar os indivíduos em

risco de ter um AVC, estudar a sua etiologia e iniciar de ime-
diato a prevenção secundária. Além disso, identificar doentes
em risco de sofrer um AVC é a oportunidade de alertar os clí-
nicos e os doentes para a necessidade de acesso rápido a
terapêutica emergente com trombólise, caso ocorra um AVC.

O que deve ser feito aos doentes com AIT?
Um doente com AIT deve ser submetido de imediato a:

avaliação médica e neurológica, estudo analítico, tomografia
axial computorizada (em casos seleccionados ressonância
magnética cerebral), electrocardiograma, Doppler carotídeo (e
se possível Doppler transcraniano) e em casos seleccionados
ecocardiograma. 

Devem iniciar-se de imediato medidas de prevenção
secundária (antiagregação plaquetária, estatina, controlo de
HTA); casos selecionados devem ser orientados para endarte-
rectomia carotídea ou para início de anticoagulação.

Esta avaliação deve ser efectuada com carácter urgente,
seja em internamento ou em consulta.

Internamento ou Consulta de AIT?
Tem sido debatido qual é a melhor orientação para os

doentes com AIT: 1) internar e investigar em internamento, ou
2) orientar para uma consulta especializada de AIT’s para
investigação e tratamento.

Existem vantagens e inconvenientes para ambas as orien-
tações. A avaliação rápida em Consulta de AIT pode ser pelo
menos tão efectiva como o internamento hospitalar, para
seleccionar doentes em risco de um evento isquémico. Não
foram realizados, até ao momento, estudos aleatorizados para
concluir qual deverá ser recomendada. 

Existem várias formas de Consultas de AIT’s (diárias, sema-
nais). Os doentes podem ser referenciados pelos serviços de
urgência ou médicos de família. 

Apontam-se algumas vantagens para o o estudo dos doen-
tes com AIT ser efectuado em Consultas AIT’s, desde que rea-
lizado de forma rápida. Esta avaliação poderá evitar o interna-
mento dos doentes, sobretudo aqueles que têm menor risco
de AVC. Ser avaliado em Consulta de AIT reflecte, na maior
parte dos casos, a preferência do doente, diminui os riscos
relacionados com admissões hospitalares, e tem menos cus-

tos. O estudo em Consulta de AIT oferece ainda a possibilida-
de de ser feito o diagnóstico diferencial com outras disfunções
neurológicas transitórias que mimetizam o AIT, e que não
necessitam de investigação neurovascular, internamento ou
medidas de prevenção secundária, mas que requerem investi-
gação e terapêutica específicas (e.g, crise focal, síncope, per-
turbação psiquiátrica, enxaqueca, vertigem).

Existem, no entanto, poucas consultas especializadas para
o estudo dos doentes com AIT em cerca de 24-48 h, altura em
que o risco de AVC é maior. Nesse caso, e se o estudo e tera-
pêutica puderem ser efectuados mais rapidamente em inter-
namento, deverá ser esta a opção a tomar. O internamento de
doentes com AIT pode ter uma vantagem relativamente aos
doentes não internados: tratar com rtPA mais rapidamente, se
o doente tiver um AVC. Esta é, actualmente, a razão mais forte
pela qual se pode preferir internar doentes de alto risco em
Unidade de AVC. 

Como seleccionar para Internamento ou Consulta de AIT?
Atendendo ao elevado risco de alguns doentes sofrerem

um AVC nas 48 h após o AIT, à existência de terapêutica efi-
caz para o AVC com rtPA, à dificuldade de serem disponibili-
zados exames de avaliação neurovascular ou de imagem cere-
bral em ambulatório, alguns doentes podem beneficiar de ser
internados. Dado que se torna logisticamente difícil e dispen-
dioso internar todos os doentes que sofreram um AIT, pode
optar-se por seleccionar apenas os doentes de maior risco.

O risco de AVC varia com as características do doente
(idade, HTA, diabetes), com as características do AIT (afasia,
defeito motor, duração) e etiologia (estenose carotídea, fibri-
lhação auricular). O risco individual de um doente que sofreu
um AIT pode ser avaliado através de um score (ABCD) que se
calcula atribuindo uma pontuação às variáveis associadas ao
risco de AVC (idade> 60 anos (1 ponto), HTA (>140/90 mmHg,
1 ponto), afasia (1 ponto), defeito motor ( 1 ou 2 pontos), dura-
ção do AIT> 10 min (1ponto) ou >60 min (2 pontos)).

Os doentes de maior risco de AVC poderão ser selecciona-
dos para internamento (e.g., doentes com score ABCD eleva-
do, doentes com AIT’s múltiplos, doentes com estenose caro-
tídea com indicação cirúrgica). Estes doentes poderão ser
internados em Unidades de AVC ou em unidades em que
possa ser feita terapêutica com rtPA, caso ocorra um AVC. 

Os doentes que forem encaminhados para Consulta de AIT
deverão efectuar o estudo de forma urgente. Devem ser reco-
mendados a contactar de imediato o 112 para ser activada a
VIA VERDE caso haja ocorrência de AVC no domicílio.

AIT’s - estudo em ambulatório ou internamento
Patrícia Canhão
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Pode-se perguntar se ainda se justifica abordar mais uma
vez este tema neste Congresso. Sem dúvida que sim e por
várias razões. Se consultarmos os dados mais recentes publi-
cados pela OMS, sobre a prevalência das doenças até 2030,
aparecem em primeiro lugar as doenças isquémicas do cora-
ção seguidas das doenças cerebrovasculares e isto para
todos os países do mundo. Por outro lado os dados mais
recentes da comunidade europeia sobre a saúde na Europa,
aparece a hipertensão arterial como uma das doenças que
motivam mais idasao médico e consumo de cuidados médi-
cos, dados que são coincidentes com os publicados nos USA,
onde a HTA aparece como um dos motivos mais importantes
de presenteeismo nesse país.

Basta esta pequena introdução para recordar que entre nós
há 42,1% de hipertensos, que cerca de metade desconhecia
a sua situação clínica, menos de 40% estavam tartados e ape-
nas 11,2 % controlados. Estes dados com as recomendações
mais recentes da maioria das Sociedades europeias ligadas às
doenças cardiovasculares, vêm confirmar a actualidade e
importância do tema.

Epidemiologia da hipertensão arterial em Portugal
Mario Espiga
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O AVC é a 2.ª causa de morte a nível mundial, a 3.ª nos
E.U.A., na China e em vários países europeus mas a 1.ª em
Portugal. Segundo a OMS, anualmente cerca de 15 milhões de
pessoas sofre um AVC tendo morrido, em 2005,  5,7 milhões
devido a AVC, prevendo-se que esse número atinja 6,4
milhões em 2015. Em Portugal a mortalidade por AVC ultra-
passa as 17.000 mortes/ano existindo trabalhos que prevêm
que nos próximos 10 anos mais de 400.000 portugueses pos-
sam vir a sofrer um AVC.

Está perfeitamente estabelecida a relação entre hiperten-
são arterial e qualquer das formas de AVC (isquémico e
hemorrágico) tendo os hipertensos um risco relativo 3-4 vezes
maior. É conveniente recordar que em 2000 existiam cerca de
mil milhões de hipertensos no mundo e que se prevê que em
2025 existirão mais de mil e quinhentos milhões. Em Portugal
mais de 40% da população adulta é hipertensa e só 11% tem
valores controlados.

Baseado em vários estudos epidemiológicos prospectivos,
foi demonstrado que existe uma relação linear, constante,
entre os valores da pressão arterial e o risco de AVC, dupli-
cando a sua mortalidade a cada aumento de 20mmHg de
pressão sistólica ou 10mmHg de pressão diastólica nos gru-
pos etários entre os 40-69 anos. 

Dos vários estudos sobre terapêutica anti-hipertensiva
ficou claramente demonstrada uma diminuição do risco de
AVC com o controlo tensional em prevenção primária, com
redução do risco relativo de 25-47%. Em prevenção secundá-
ria alguns trabalhos referem uma diminuição do risco de recor-
rência de AVC de 28-34% por cada 10mmHg de pressão sis-
tólica ou 5mmHg de pressão diastólica habitual mais baixa.

No estudo PROGRESS que envolveu 6105 doentes com
antecedentes de AVC,  em que  cerca de metade eram hiper-
tensos, a terapêutica com   um   inibidor  ECA  (perindopril)
associado   ou  não  a  um  diurético (indapamida) houve uma
diminuição tensional média de 9/4 mm Hg e uma redução do
risco de recorrência de AVC de 28%, sendo esta redução de
32% nos doentes hipertensos e de 27% nos normotensos.
Quanto ao tipo de AVC houve uma redução do risco de AVC
isquémico de 24% e de hemorrágico de 50%.

No grupo de doentes com terapêutica dupla  a descida ten-
sional foi mais acentuada (12/5 mm Hg) sendo a redução do
risco de AVC também maior – 43%.

Em meta-análise recente em que foram analisadas 15 527
doentes (onde se incluiram os do PROGRESS) verificou-se
uma redução de 24% do risco de recorrência com a terapêu-
tica anti-hipertensiva.

É evidente que é fundamental combater os outros factores
de risco que muitas vezes estão associados à hipertensão
arterial - tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade,
sedentarismo - e que, quando presentes, aumentam muito o
risco de AVC ou suas recorrências (mais de 80% dos hiper-
tensos têm concomitantemente outros factores de risco) pro-
movendo modificações do estilo de vida onde a restrição sali-
na é particularmente importante. Contudo, é  absolutamente
essencial um controlo rigoroso e continuado dos valores ten-
sionais com qualquer das várias classes de fármacos anti-
hipertensivos actualmente à nossa disposição, controlo esse
na maioria das vezes só possível com associação de 2 ou
mais destes medicamentos, sendo a pressão arterial alvo
aconselhada pelas várias "guidelines" < 130 / 80 mmHg nos
doentes com antecedentes de AVC ou AIT.

O estudo NEMESIS, contudo, demonstrou que 5 anos após
um AVC 82% dos doentes seguidos eram hipertensos e mais
de 1/3 tinham valores tensionais superiores a 140/90 mmHg.

O estudo MOSES, recentemente publicado, incluiu 1405
hipertensos com AVC prévio e comparou o efeito da terapêu-
tica com um antagonista dos receptores da angiotensina
(eprosartan) com um antagonista do cálcio (nitrendipina) tendo
verificado que, apesar de reduções tensionais semelhantes
confirmadas por MAPA, houve uma redução de 25% no risco
de recorrência nos hipertensos medicados com eprosartan
relativamente aos medicados com nitrendipina. Contudo, pre-
sentemente, é convicção dos vários autores que o grau de
diminuição da pressão arterial é o  componente mais impor-
tante do benefício conferido pelos esquemas terapêuticos uti-
lizados e não a utilização de um determinado fármaco anti-
hipertensivo. Aguardam-se, no entanto, os resultados de
vários estudos em curso.

Futuramente é possível que a genética e a farmacogenéti-
ca possam vir a desempenhar papel relevante na prevenção
do AVC ou da sua recorrência tendo sido já identificados cer-
tos polimorfismos genéticos relacionados com maior propen-
são para hipertensão arterial e para AVC ou com maior eficá-
cia terapêutica de determinados medicamentos.

Hipertensão Arterial no pós AVC
J. Braz Nogueira
Prof. da Faculdade de Medicina de Lisboa - Chefe de Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santa Maria. Especialista de Hipertensão da
Sociedade Europeia de Hipertensão Arterial.
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Background
Age-related white matter changes (ARWMC) are frequently

detected on neuroimaging (CT and MRI) and have been asso-
ciated with motor, cognitive, urinary, and mood disorders. The
net impact of these changes on functionality remains to be
explored. The LADIS (Leukoaraiosis and Disability) Study
aimed at assessing ARWMC as a determinant of daily living
disability among older people. 

Methods
639 patients (mean age 74.1 ± 5.0 yrs, 45.1 % males), refer-

red for non-disabling complaints, who had ARWMC on brain MRI
of mild, moderate, or severe grade, were enrolled and followed-
up. Information about functional status was obtained yearly. At
the 3-year conclusion of the study, information was available on
Instrumental Activities of Daily Living (IADL) abilities or death from
633 patients. The main pre-specified outcome was transition
from 0 or 1 to 2 or more IADL activities limited or death.

Results
Over a mean follow-up period of 2.42 ± 0.97 years (median

2.94 years).

At the first year follow-up, the rate of transition was 9%,
15%, and 26%, in the mild, moderate, and severe ARWMC
group. Comparing the severe with the mild ARWMC groups and
adjusting for age and for other predictors of decline, the risk
was more than twofold higher (OR 2.38; CI 1.29– 4.38) in
patients with 0 or 1 activity limited, and threefold higher (OR
3.02, 95% CI 1.34 – 6.78) among patients fully independent at
baseline. Both motor and cognitive deterioration predominantly
explained the effect of ARWMC on global functional decline.  

At the third year follow-up, the annual rate of transition or
death was 10.5%, 15.1%, and 29.5% for patients in the mild,
moderate, or severe ARWMC group respectively (Kaplan-Meier
Log-Rank Test p<0.001). Comparing the severe with the mild
ARWMC group, and adjusting for age and for other predictors
of decline by a Cox model, the risk of transition or death was
more than twofold higher (HR 2.36; 95%CI 1.65 – 3.37). 

Conclusion
In older adults who seek medical attention for non disabling

complaints, ARWMC are an independent determinant of global
functioning decline. 

White matter changes and the transition to disability in the elderly

Leonardo Pantoni on behalf of the LADIS Study Group

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais
causas de morte e incapacidade na população idosa. Estima-
se que, ao longo da sua vida, uma em cada 3 pessoas venha
a sofrer um AVC, demência ou ambos. 

A percentagem de demência após AVC pode variar entre os
6 e os 33%, dependendo dos critérios de demência, mas quan-
do se considera o número de sobreviventes com um ou mais
defeitos cognitivos, esta percentagem pode chegar aos 64%.

Os défices cognitivos associados a patologia vascular são
actualmente denominados por “defeito cognitivo vascular”
(DCV) e englobam um vasto leque de défices que vão desde
as alterações cognitivas ligeiras à demência de causa vascu-
lar. Embora o AVC represente a forma mais dramática da
doença vascular e a de maior impacto no funcionamento cog-
nitivo, existem outros aspectos da doença vascular que têm
sido identificados como causas de deterioração cognitiva,
como a presença de lacunas ou as alterações da substância
branca.

A avaliação neuropsicológica torna-se fundamental na
identificação e caracterização dos défices cognitivos de modo
a permitir intervenções (farmacológicas ou não) cada vez mais
precoces. No entanto, nem sempre as baterias de avaliação
“clássicas” se têm mostrado eficazes na detecção dos qua-
dros associados ao defeito cognitivo vascular, o que se deve
ao facto de serem, na sua maioria, constituídas por baterias
pouco abrangentes e com provas não sensíveis às alterações
de funcionamento executivo, em particular das capacidades
de flexibilidade mental, memória de trabalho e velocidade de
processamento, predominantes no defeito cognitivo vascular. 

Propõe-se que a avaliação neuropsicológica deve incluir
provas dirigidas às capacidades cognitivas (memória, lingua-
gem, orientação, etc.), mas também provas sensíveis às alte-
rações de funcionamento executivo, como por exemplo, pro-
vas cronometradas. Também a avaliação do estado de humor
/ comportamento deve ser contemplada num exame neurop-
sicológico, uma vez que em muitos casos, são as mudanças
de comportamento, e em particular, a perda de iniciativa e do
interesse, que se apresentam como queixas iniciais. 

Avaliação Neuropsicológica no Defeito Cognitivo Vascular

Sofia Madureira
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A criação e desenvolvimento de Cuidados Continuados
Integrados é uma realidade internacional há vários anos e tem
princípios subjacentes comuns, como a necessidade de melho-
res serviços para o apoio continuado às pessoas em situação
de fragilidade ou com doença crónica; de apoio à reabilitação
no pós-internamento hospitalar; para diminuir o internamento
desnecessário, o recurso às urgências por falta de acompanha-
mento continuado e os reinternamentos hospitalares.

Por outro lado é necessário aumentar a capacidade da
intervenção dos serviços de Saúde e Apoio Social ao nível,
nomeadamente, da reabilitação e promoção da autonomia.

Em vários Estados europeus e norte-americanos, estas
premissas têm dado lugar à adopção de alguns objectivos
fundamentais das suas políticas de Saúde, a atingir através do
desenvolvimento de redes de cuidados continuados integra-
dos, como reduzir o número de altas hospitalares tardias (i.e.:
acima da média de internamento definida); reduzir o reinterna-
mento hospitalar ou internamento de convalescença dos ido-
sos e flexibilizar a organização e o planeamento dos recursos
numa base de sistema local de saúde através da identificação
pormenorizada das necessidades de cuidados da população a
nível regional.

As motivações internacionais para o investimento em redes
de CCI incluem pressão para melhorar a eficiência das res-
postas de cuidados agudos hospitalares; reduzir as taxas de
crescimento da despesa com o Serviço Nacional de Saúde;
aumentar as escolhas disponíveis para o cidadão e reforçar a
sua liberdade de escolha.

De uma maneira geral, os tipos de evidência gerada para
monitorizar e avaliar os impactos das redes de CCI, têm incluí-
do três tipos de abordagens: Avaliação dos impactos em
ganhos de Saúde e reabilitação promovidos pelos serviços;
Avaliações comparativas dos custos dos serviços contratuali-
zados; Avaliação dos impactos dos serviços de CCI na melho-
ria da eficiência hospitalar.

A OMS tem como objectivo para 2020 o aumento de pelo
menos 50% na proporção de pessoas com 80 e mais anos,
usufruindo de saúde num domicílio que lhes permita manter a
sua autonomia, auto-estima e o seu lugar na sociedade.

Os Cuidados Continuados são pois o 3º pilar de um siste-
ma de Saúde, juntamente com os hospitais e os cuidados pri-
mários.

O Decreto Lei 101/2006 cria em Portugal a Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados como “Conjunto de
intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social,
decorrente de avaliação conjunta, centrados na recupera-
ção global entendida como o processo terapêutico e de
apoio social, activo e contínuo, que visa promover a auto-
nomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situa-
ção de dependência, através da sua reabilitação, readap-
tação e reinserção familiar e social”

Na avaliação das experiências piloto realizadas até Abril de
2007 o AVC representou 35% dos motivos de referenciação
para a RNCCI. Será abordada a organização da RNCCI bem
como os circuitos de referenciação.

Das diferentes tipologias da RNCCI as Unidades de
Convalescença são unidades destinadas a pessoas que apre-
sentam uma doença crónica, ou se encontram em fase de
recuperação de um processo agudo, com perda de autonomia
potencialmente recuperável, constituindo um dos recursos
intermédios entre a alta hospitalar e o domicílio sendo actual-
mente consideradas como um recurso de saúde absoluta-
mente necessário na garantia da continuidade do processo de
cuidados.

Para a obtenção de uma resposta integrada para o AVC
deve assegurar-se interacção efectiva e colaboração entre
agências, serviços, prevenção, transporte, tratamento e reabi-
litação em determinada localidade ou região; promover o uso
de abordagem organizada, estandardizada em cada compo-
nente do sistema e identificar medidas de processo e de resul-
tados, incluindo mecanismos de avaliação, para que todo o
sistema evolua e se aperfeiçoe, em melhoria contínua de qua-
lidade.

A nível da Reabilitação os serviços devem ser organizados
geograficamente, com cuidados multidisciplinares, com coor-
denação de serviços ao longo do contínuo de cuidados, asse-
gurando alta e transição adequada nos diversos níveis do sis-
tema, intervenção precoce e redução do tempo de interna-
mento em hospital de agudos.

Mas cuidados para AVC organizados implicam unidades de
reabilitação de AVC pós agudo; acesso atempado a reabilita-
ção especializada interdisciplinar e a níveis apropriados de
reabilitação dos sobreviventes; serviços de reabilitação de
longa duração, em diferentes níveis de cuidados; optimização
de estratégias para prevenir recorrência de AVC; obtenção de
dados de resultados da reabilitação; definição, disseminação
e implementação de boas praticas; monitorização e avaliação
continuada.

Está em funcionamento a primeira Unidade de Convalescença
de AVC, no Hospital de Évora.

Serão apresentados dados da capacidade actual da
RNCCI, bem como dados de monitorização.

AVC e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

Inês Guerreiro
Coordenadora Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados.
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Palavras-chave: biopsicossocial; monitorização; UCC;
Unidades de Cuidados Continuados

Introdução
Para o acompanhamento de indivíduos no âmbito dos

Cuidados Continuados Integrados, pretende-se que a monitori-
zação da informação de natureza biopsicossocial seja efectua-
da de um modo uniformizado e passível e informatização, tanto
no registo de dados, como na sua análise a nível local e central.

Na presente comunicação faremos a descrição  de um ins-
trumento cujas características correspondem a estes quesitos.

Trata-se de uma abordagem de detecção diagnóstica multi-
dimensional de tipo rastreio, de adultos, idosos e pessoas em
situação de dependência. As áreas a estudar numa avaliação
desta natureza são, segundo recomendações da Organização
Mundial de Saúde1, e como resultado de uma conferência inter-
nacional de consenso sobre esta matéria2, as mais capazes de
predizer a capacidade dos indivíduos viverem independentes.
Assim, os objectivos inerentes à avaliação que este instrumen-
to estrutura são, de acordo com uma meta-análise de estudos
internacionais sobe esta temática, a identificação de perturba-
ções físicas, funcionais, mentais, sociais e de hábitos de vida, e
a contribuição para um plano de intervenção em que a ênfase é
posta na manutenção/recuperação de capacidades3.

Desde há cerca de quatro décadas que a avaliação multi-
dimensional biopsicossocial é prática assistencial comum a
nível internacional, principalmente em indivíduos idosos4a12, no
entanto há bastante heterogeneidade nesta abordagem.
Também no contexto nacional, há abordagens da autonomia
funcional e de alguns dos outros domínios13a35, no entanto,
nem sempre houve uma aplicação padronizada dos instru-
mentos de medida e/ou da sua classificação, facto que com-
promete a comparação entre resultados. No sentido de pro-
mover essa uniformização, está em curso uma iniciativa da
OMS que engloba a participação de vários países e visa uma
classificação internacional neste âmbito de acção, ao nível das
consequências das doenças, mas cuja aplicabilidade ainda
está limitada pela reconhecida carência de instrumentos de
avaliação padronizados36a38.

Por estes motivos, esta temática tem vindo a ser alvo dos
estudos que conduziram ao presente trabalho31,39a46, tendo
sido utilizado um conjunto de escalas padronizadas, sob a
forma de inquérito estruturado, em português, e validadas sob
o ponto de vista de reprodutibilidade e aplicabilidade31. A expe-
riência deste modo adquirida, assim como leitura actualizada e
reflexão mantida sobre o tema, conduziram à noção da neces-
sidade e oportunidade da estruturação deste tipo de avaliação,
num modelo capaz de ser suficientemente abrangente e sinté-
tico, e permitisse um procedimento estruturado, uniformizado,
de rastreio, registo e classificação biopsicossocial em indiví-
duos, com particular vantagem de aplicação em idosos.

Estrutura do MAB
O instrumento de avaliação está estruturado em Áreas >

DOMÍNIOS > Variáveis e seus componentes:

– Instrumento estruturado composto por DOMÍNIOS, construí-
dos à custa de Variáveis, que, por sua vez, têm componen-
tes que as explicam

– São os seguintes os DOMÍNIOS que compõem o MAB: Área
“BIO”: 1. SEXO; 2. IDADE; 3. QUEIXAS DE SAÚDE; 4. ESTA-
DO DE NUTRIÇÃO; 5. QUEDAS; 6. LOCOMOÇÃO; 7. ACTI-
VIDADES DIÁRIAS DE AUTONOMIA FÍSICA ou autocuidado;
8. ACTIVIDADES DIÁRIAS DE AUTONOMIA INSTRUMEN-
TAL ou de adaptação ao meio. Área  “PSICO”: 9. QUEIXAS
EMOCIONAIS; 10. ESTADO COGNITIVO. Área “SOCIAL”:
11. ESTADO SOCIAL; 12. HÁBITOS.

– As cotações/pontuações das Variáveis e dos seus compo-
nentes conduzem à classificação dos DOMÍNIOS

– São predominantes as cotações/pontuações de quatro
níveis: “0”, “1”, “2” ou “3”

– As cotações/pontuações de dois níveis correspondem a
respostas não/sim ou presente/ausente e são sempre de
“0” ou “3”

MAB – Método de Avaliação Biopsicossocial
ÁREAS DOMÍNIOS VARIÁVEIS

Bio SEXO Sexo

IDADE Idade

QUEIXAS DE SAÚDE Queixas de Saúde

ESTADO DE NUTRIÇÃO IMC

Cintura

QUEDAS Quedas

LOCOMOÇÃO Locomoção

AUTONOMIA FÍSICA Autonomia Física

AUTONOMIA INSTRUMENTAL Autonomia

Instrumental

Psico QUEIXAS EMOCIONAIS Queixas

Emocionais

ESTADO COGNITIVO Orientação no

Tempo

Orientação no

Espaço

Social ESTADO SOCIAL Isolamento Social

Habilitações

Literárias

HÁBITOS Actividade

Física/semana

Nº Refeições/dia

As classificações obtidas nos DOMÍNIOS, transcritas
sequencialmente, permitem um registo sintético do conjunto
da avaliação efectuada, designado de PERFIL BIOPSICOS-
SOCIAL.

PERFIL
BIO PSICO SOCIAL

O registo do Perfil Biopsicossocial é, assim, assinalado com
a seguinte sequência: Sexo___ Idade___ Queixas de saúde___
Nutrição___ Quedas___ Locomoção ___ Autonomia física ___
Autonomia instrumental ___ Estado emocional___ Estado cog-

Critérios de monitorização biopsicossocial nas UCC
Método de Avaliação Biopsicossocial: MAB

Amália Botelho
Prof. Auxiliar de Fisiologia da Faculdade de Ciências Médicas
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nitivo ___ Estado social___ Hábitos, e apresenta-se como uma
sequência de doze dígitos entre 0 e 3,  por exemplo: 01  013
323  23  23. O valor 3 é o único que indica que o DOMÍNIO em
causa está intacto. Valores de 2 pertencem a uma classificação
favorável, mas são indicativos de alguma perturbação. Valores
de 1 indicam perturbação clara, já correspondente a uma clas-
sificação desfavorável. Valores de zero são altamente desfavo-
ráveis, indicando perturbação acentuada.

Um exemplo
01  013 323  23  23, representa: mulher; 68 anos; com quei-

xas de saúde física; excesso de peso; sem quedas no último
ano; independente em locomoção; usa meios de apoio para
incontinência urinária; independente em autonomia instrumen-
tal; nervosismo moderado; sem compromisso cognitivo;
moderada vulnerabilidade social, por baixas habilitações; prá-
tica regular de marcha; cinco refeições diárias.

Conclusões
Aplicabilidade do MAB
Por qualquer profissional da assistência em saúde/social

treinado para o efeito; em diferentes contextos assistenciais; a
indivíduos em vários estadios de funcionalidade física e men-
tal; por meio de entrevista ao próprio, a um cuidador e, em
alguns dados, por observação; em tempo previsível; possibili-
dade de avaliação numa única sessão ou em mais sessões.

O que o MAB permite
Uma avaliação biopsicossocial sistematizada, de indiví-

duos ou grupos, horizontal e longitudinal; detecção de pertur-
bações, identificação de diferentes estados de saúde física,
estado mental, funcional,  social e de hábitos de vida.

Base de evidência para detecção e intervenção biopsicos-
social, preventiva ou de recuperação em Cuidados
Continuados Integrados, monitorização do acompanhamento
assistencial de indivíduos a longo prazo, cálculo padronizado
de custos de serviços.
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O planeamento e gestão da alta hospitalar  pretende garan-
tir a continuidade dos cuidados de saúde e de apoio social,
assim como uso eficiente dos recursos dos hospitais e da
comunidade, a partir da identificação e avaliação precoce das
necessidades dos doentes internados. 

A criação da RNCCI veio permitir concretizar a continuida-
de de cuidados, mas o conceito de Cuidados Continuados
Integrados não é, ainda, do domínio geral dos profissionais de
saúde e cidadãos, pelo que compete às EGAs dinamizar a
implementação do planeamento atempado das altas, nos hos-
pitais. O processo de planeamento de alta deverá aplicar-se a
todos os doentes que previsivelmente irão necessitar de cui-
dados de reabilitação/ manutenção, no contexto da doença
subjacente e da sua envolvente social. O doente com AVC é o
exemplo paradigmático que, por perda de autonomia recente

ou sequelar tardia, tem indicação de referenciação para uni-
dades de reabilitação ou manutenção e/ou  carece de novas
estruturas de apoio social.

A equipa de gestão de altas do hospital deve planear a alta
dos doentes em colaboração com os serviços de internamen-
to dos doentes, com os próprios doentes, a família e as equi-
pas de saúde e apoio social comunitárias. A EGA é o elemen-
to de articulação dos recursos intra e extra hospitalares.

Daremos a conhecer o modo de actuação da EGA no
Hospital de S. João e os circuitos de referenciação, assim
como a nossa experiência com os doentes com AVC que
constituem o maior grupo de doentes referenciados para a
RNCCI tendo em conta a tipologia da patologia subjacente.

Gestão de Altas Hospitalares

Madalena Hölzer
Coordenadora da Equipa de Gestão de Altas (EGA) do Hospital de S. João, E.P.E.,do Porto.

– Objectivos da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados.

– Enquadramento legal e conceptual do exercício profissional. 
– Da teoria à prática: experiência das Unidades do Hospital

Valentim Ribeiro da Santa Casa da Misericórdia de
Esposende.

Procuramos com esta exposição demonstrar a aplicabili-
dade de conceitos e legislação que regulamenta o exercício
profissional dos enfermeiros, em Portugal, atendendo com
especial relevo aos objectivos do Programa de Cuidados
Continuados e orientações da Unidade de Missão.

Enfermagem nas Unidades de Cuidados Continuados

Maria Madalena de Oliveira Filgueiras, Enfermeira.
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– A hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática é uma
importante causa de morbilidade e morte em doentes
jovens, com uma incidência anual de 6-12 por 100.000 habi-
tantes. 

– A história natural desta doença é tal que 30% dos doentes
morrem nas primeiras 24 horas do sangramento e outros
30% veem a morrer nas primeiras 4 semanas.

– O diagnóstico é feito por angiografia cerebral (Egas Moniz
1927). 

– Norman Dott tratou o primeiro aneurisma em 1931 (wraping
com músculo). 

– Em 1944, Dandy apresenta a primeira série de aneurismas
clipados.

– Nos anos sessenta Yasargil introduz técnicas microcirurgicas
para tratar estas lesões.

– A partir de 1985, após os resultados do estudo cooperativo
Internacional sobre “timing” da cirurgia, a maior parte dos
centros iniciam a cirurgia precoce.

– Nos últimos 15 anos, o desenvolvimento de técnicas endo-
vasculares faz com que passe a haver uma alternativa ao tra-
tamento cirurgico dos aneurismas. 

– Em mãos experientes, os aneurismas podem ser clipados ou
tratados por via endovascular (coil) com sucesso em cerca
de 80% dos casos.

Aneurismas – risco de rotura dos aneurismas e seu tratamento cirúrgico
Carlos Alegria

Podemos caracterizar a espasticidade como um distúrbio
do controlo sensitivo-motor, resultando de uma lesão do neu-
rónio motor superior (pós lesões cerebrais vasculares, tumo-
rais ou infecciosas; traumatismo crânio-encefálico; esclerose
múltipla; doença motora cerebral) e apresentando-se como
uma activação muscular involuntária, intermitente ou contínua.

É tratada quando associada a sinais ou sintomas incapaci-
tantes como diminuição da função e/ou da independência,
dor, contracturas musculares, deformidades articulares e úlce-
ras de pressão. Os objectivos serão melhoria da marcha, da
autonomia na realização das Actividades da Vida Diária e dimi-
nuição da dor e espasmos.

São usados como meios terapeuticos: cinesiterapia, posi-
cionamento, crioterapia e calor, ortóteses, hidrocinesiterapia,
estimulação vibratória, correntes excito-motores e estimulação
eléctrica neuromuscular, miofeedback e biofeedback, fármacos
e bloqueios químicos, e cirúrgia ortopédica ou neurocirurgia. 

É importante no planeamento da terapia primeiro delinear
os objectivos funcionais em relação ao doente, em segundo
eliminar ou tratar qualquer factor agravante e finalmente esco-
lher os meios terapêuticos consoante os seus efeitos reversí-
veis ou não e a localização (local, regional ou generalizada) da
espasticidade.

Serão aborbados os aspectos terapêuticos farmacológicos
e cinesiológicos, dando ênfase às bases farmacológicas
(modo de acção e efeitos secundários do baclofeno oral e
intratecal, tinazidina, dantroleno, diazepam, gabapentina, blo-
queios químicos e toxina botulínica), os princípios gerais da
cinesiterapia (bases e indicações dos métodos como Bobath,
Kabat, Brunnstrom, Temple Fay, Perfetti, Rood), assim como o
uso do calor e frio, a colocação de ortóteses, o posiciona-
mento dos doentes, as diversas técnicas de neuroestimulação
e de biofeedback. 

Tratamento farmacológico e cinesiológico da espasticidade 
David Dias
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A espasticidade é um tipo de hipertonia despertada com o
estiramento passivo rápido de um membro (velocidade -
dependente).

Na maioria dos casos a espasticidade associa-se a um
compromisso motor e/ou funcional (dificuldade no equilíbrio
em ortostatismo, na marcha, no posicionamento no leito ou na
cadeira de rodas e na higiene perineal). Pode ainda estar na
origem de dor e de perturbação do sono.

O tratamento com toxina botulínica tem como principal
objectivo minimizar os efeitos adversos da espasticidade,
melhorando a função. 

A introdução da toxina botulínica no tratamento da espas-
ticidade focal / regional em hemiplégicos de causa vascular
revelou-se um grande avanço pela sua eficácia e reduzidos
efeitos adversos, condicionando uma melhoria de qualidade
de vida do doente. 

A selecção dos doentes para esta terapêutica é um desa-
fio constante na prática clínica, devendo a obedecer a critérios
rigorosos, tendo sempre como finalidade objectivos funcionais
concretos e individualizados. A definição dos objectivos é
determinante no sucesso deste tratamento condicionando a
técnica, doses e músculos a injectar.

A monitorização / avaliação dos resultados revela-se de
difícil objectivação, pela falta de instrumentos de medida sen-
síveis e adequados às particularidades de cada caso.
Frequentemente esta só é exequível através de escalas tipo
Lickert, inquirindo de forma subjectiva a percepção dos bene-
fícios obtidos. 

Os autores, como conclusão, mostram o protocolo por eles
utilizado nas suas instituições e alguns casos clínicos mais
relevantes e ilustrativos. 

O Exame Clínico do Hemiplégico Espástico / Critérios para Prescrição 
da Toxina 

Carla Amaral1, Renato Nunes2

1-Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. Hospitais da Universidade de Coimbra. 2-Serviço de Medicina Física e de Reabilitação. Centro
Hospitalar de Coimbra.

A palestra destina-se a mostrar o nosso trabalho em doen-
tes selecionados, com espasticidade. O trabalho foi denvovi-
do de uma forma multidisciplinar, com a cirurgia reconstrutiva
ocupando um espaço inovador no tratamento destes doentes.

A nossa atenção permaneceu focada na cirurgia do pé e da
mão espástica. Partindo de casos muito selecionados foi pos-
sivel obter resultados gratificantes ao nivel das extremidades
afectadas. estes resultados são mostrados em video.

Em muitos casos, particularmente ao nivel da mão, foi
muito importante o "fine tuning " adicional obtido  com o uso
de toxina no pós opertório, bem como o imprescindível cuida-
do fisiátrico,que se segue á cirurgia.

Cirurgia reconstrutiva nas paralisias de origem central
Rui Lemos
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Postgraduate Training in Stroke
Christine Raisinger, MA, MSc; Prof. Michael Brainin, MD
Danube University Krems, Austria, Center for Clinical Neurosciences
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Alimentação, Nutrição e Doença Vascular Cerebral
Catarina Durão



RE
SU

M
OS

 D
E 

AP
RE

SE
NT

AÇ
ÕE

S

23Cascais CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC
24, 25 e 26 de Janeiro de 2008 Livro do Congresso2



RE
SU

M
OS

 D
E 

AP
RE

SE
NT

AÇ
ÕE

S

CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC Cascais 
Livro do Congresso 24, 25 e 26 de Janeiro de 2008224



RE
SU

M
OS

 D
E 

CA
RT

AZ
ES

25Cascais CONGRESSO PORTUGUÊS DO AVC
24, 25 e 26 de Janeiro de 2008 Livro do Congresso2

Introdução
As sequelas neurológicas e o grau de dependência funcio-

nal dos doentes com AVC constituem dois dos principais fac-
tores de morbilidade destes doentes e dependem da localiza-
ção e extensão da lesão cerebral. A classificação de
Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) permite, por
critérios clínicos, determinar a localização da lesão neurológi-
ca e estimar a sua extensão. 

Objectivo
Relacionar a localização entre os vários tipos de AVCs

isquémicos definidos pela classificação de OCSP com as
sequelas neurológicas e o grau de dependência funcional dos
doentes com AVC. 

Metodologia
Estudo retrospectivo envolvendo os doentes internados na

Unidade AVC (UAVC) do Hospital de Évora no período de
Março a Maio de 2007 com o diagnóstico de AVC isquémico,
n = 73 doentes. Foram excluídos todos os doentes com o
diagnóstico de AVC isquémico que não apresentassem toda a
informação clínica, n = 3 doentes. As sequelas neurológicas
foram avaliadas pelo índice de NIHSS e o grau de dependên-
cia funcional pela escala de Barthel. A morbilidade foi também

analisada pelo tempo de internamento e pela percentagem de
altas da UAVC para o ambulatório. 

Resultados
A população analisada (70 doentes) apresentava uma

média de idades de 69,4 anos, sendo 57% dos doentes do
sexo masculino e 43% do sexo feminino. De acordo com a
classificação de OCSP, foram observados 24 AVCs tipo PACI;
10 AVCs tipo TACI; 15 AVCs tipo POCI e 21 AVCs tipo LACI. O
índice NIHSS foi de 8,3 para os PACI; 15,1 para os TACI; 9,2
para os POCI e 2,9 para os LACI. A escala de Barthel foi de 7,1
para os PACI; 2,0 para os TACI; 5,0 para os POCI e 13,1 para
os LACI. Os AVCs tipo TACI apresentaram maior número de
dias de internamento (7,7 dias) com 0% de altas para ambula-
tório. Os AVC tipo LACI apresentaram menor número de dias
de internamento (4 dias) com maior percentagem de altas para
ambulatório 62%.

Conclusões
Os AVCs resultantes da interrupção total da circulação

cerebral anterior (TACI) são os que apresentam maior morbili-
dade, situação inversa encontra-se nos AVCs tipo LACI. A
classificação OCSP é um método clínico útil para identificar
lesões cerebrais isquémicas com morbilidades distintas.  

C01. Relação entre a localização do AVC isquémico determinada pela
escala de OCSP e a morbilidade dos doentes

Bruno Piçarra; Luísa Rebocho
Unidade de Acidentes Vasculares do Hospital do Espírito Santo – Évora.
E-mail: bcpicarra@hotmail.com

Introdução
A trombofilia (TF) tem sido apontada como factor de risco

(FR) de eventos trombóticos, principalmente venosos, não
estando ainda esclarecida a sua relação com os eventos trom-
bóticos arteriais.

Objectivo
Avaliar a frequência e as implicações prognósticas da TF

nos doentes com AVC em idade jovem.

Métodos
Estudo observacional longitudinal retrospectivo. Dos 402

doentes orientados para a consulta de TF no período entre
Janeiro de 2000 e Dezembro de 2006, foram seleccionados
129 doentes orientados por AVC ocorrido antes dos 50 anos.
As variáveis estudadas incluíram: dados demográficos (sexo,
idade); presença, nº e tipo de TF; presença, nº e tipo de FR;
recorrência de AVC; ocorrência de outros eventos trombóti-
cos; e mortalidade. Análise estatística: programa SPSS13 (sig-
nificância estatística p<0.05).

Resultados
Os doentes são principalmente do sexo feminino (62%) e têm

uma idade média de 38,34±8,66 anos. Foi detectada TF em
14.7% dos casos, nomeadamente mutação de factor V de
Leiden (FVL) (5.4%), hiperhomocisteinemia (3.1%), deficiência de
proteína S (2.3%), anticorpos antifosfolipídeos (1.6%), mutação

do gene da protrombina (0.8%) e deficiência de proteína C
(0.8%). Foi detectada presença de mais de uma TF em 2.3% dos
casos. Foram encontrados FR em 63.6% dos doentes, nomea-
damente hipertensão arterial (27.9%), dislipidemia (26.4%), anti-
concepcionais orais (ACO) (22.8%), tabagismo (22.5%), diabetes
mellitus (5.4%), gravidez (5%). Em 26.4% dos doentes foi detec-
tado mais de um FR. A recorrência de AVC foi registada em 3.9%
dos doentes. Não foram registados outros eventos trombóticos
ou mortes. Não foram encontradas diferenças em relação ao
sexo (p=0.714); idade média (p=0.597); presença nº ou tipo de
FR (p=0.766, p=0.291, p>0.05) nos doentes com e sem TF. A
recorrência de AVC não foi modificada pela presença, nº ou tipo
de TF (p=1.000; p>0.05; p>0.05). Não foi registado AVC recor-
rente nos doentes com TF e uso prévio de ACO.

Conclusão
A ocorrência de AVC no adulto jovem esteve frequente-

mente associada à presença de FR, de acordo com o descri-
to na literatura. A frequência de TF foi semelhante à encontra-
da noutros estudos, sendo a mutação de FVL a TF mais fre-
quente com uma frequência semelhante à encontrada na
população geral. A recorrência de AVC não esteve relacionada
com a presença, nº ou tipo de TF, o que sugere que a relação
da TF com eventos trombóticos arteriais é menos consistente
do que com eventos trombóticos venosos. Será necessário
um período de seguimento mais prolongado para avaliar o
poder trombótico arterial da TF.

C02. Acidente vascular cerebral no adulto jovem e Trombofilia
Olga Azevedo1, Fátima Queirós2, Francisco Ferreira1, Jorge Gomes Silva1, Filipa Almeida1, Rosa Medeiros1, João Almeida1, Laurentina Queirós2

1-Serviço de Cardiologia, Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal; 2-Serviço de Imunohemoterapia, Hospital Senhora da Oliveira,
Guimarães, Portugal.
E-mail: olgazevedo@yahoo.com.br
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Introdução
A doença de Fabry (DF) é uma doença lisossómica rara,

caracterizada por uma deficiência na actividade de alfa galacto-
sidase A, o que leva à acumulação de glicoesfingolípidos, prin-
cipalmente no endotélio vascular e células musculares lisas. A
doença vascular cerebral (DVC) é uma manifestação major da
DF, para a qual a terapêutica de substituição enzimática não tem
ainda beneficio claramente demonstrado, sendo por isso reco-
mendável um seguimento cuidadoso destes doentes do ponto
de vista neurológico. Neste contexto, os autores procuraram
sinais de DVC numa série de doentes com DF.

Métodos
Foram avaliados prospectivamente 12 doentes (5 homens)

de 4 famílias com fenótipo clássico da DF. A idade média de
diagnóstico foi de 19,0 anos nos doentes do sexo masculino e
de 34,4 anos nas mulheres. Todos os doentes fizeram avalia-
ção de sintomas e sinais de atingimento sistémico e neuroló-
gico, e ressonância magnética (RM) cerebral com estudo
angiográfico (ARM). 

Resultados
A idade média de avaliação foi de 23 anos (21-48) nos

homens e 44 anos (26-54) para as mulheres. Seis doentes

tinham acroparestesias, 2 hipohidrose e 8 referiam queixas
abdominais. Detectaram-se angioceratomas em 7 doentes,
córnea verticilada em 9, envolvimento cardíaco em 3 e mani-
festações renais em 7. Oito doentes tinham cefaleias inespe-
cíficas e 2 mulheres tinham doença psiquiátrica. Nenhum dos
doentes observados referiu sintomas de AVC/AIT prévios,
embora numa das mulheres se detectasse ligeira parésia do
membro superior. Oito doentes (3 mulheres) estão a fazer tera-
pêutica de substituição enzimática.  

A RM cerebral revelou lesões isquémicas, principalmente
na substância branca, em um homem e em 2 das mulheres
com mais de 45 anos. Dois homens (idade média 35,5 anos) e
5 mulheres (média de idade 47 anos) tinham artérias intracra-
nianas dilatadas e/ou tortuosas. 

Discussão
Apesar de a DF ter uma hereditariedade ligada ao X, a pre-

valência de alterações cerebrovasculares em mulheres heterozi-
góticas com idade superior a 35 anos é elevada. As alterações
arteriais poderão estar presentes pelo menos desde a 3ª déca-
da de vida. Estes dados são consistentes com a história natural
conhecida da DVC na DF. O seguimento destes doentes pode-
rá fornecer-nos indicações acerca da influência da terapêutica
enzimática de substituição na DVC da Doença de Fabry.

C03. Doença vascular cerebral assintomática na Doença de Fabry:
estudo de 4 famílias 

Amélia Mendes1, Daniela Seixas2, Margarida Aires-Basto2, João Paulo Oliveira3, Elsa Azevedo1

1-Serviços de Neurologia, 2-Neurorradiologia e 3-Genética, Hospital São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: mendes.amelia@gmail.com

Introdução
A fibrilhação auricular (FA) constitui um dos principais fac-

tores de risco para o AVC, podendo atingir uma prevalência de
20%. Alguns dos episódios de FA são diagnosticados pela pri-
meira vez aquando do diagnóstico de AVC.

Objectivo
Caracterizar o tipo de FA nos doentes internados por AVC

ou AIT e determinar a incidência de primeiros episódios de FA
nestes doentes. 

Metodologia
Foi efectuado um estudo retrospectivo na Unidade de AVCs

(UAVC) do Hospital de Évora no período de Janeiro de 2006 a
Maio de 2007. Foram incluídos todos os doentes com os diag-
nósticos de AVC e AIT. Foi considerado episódio inaugural de
AVC aquele verificado em simultâneo com o AVC ou nas pri-
meiras 48 horas de internamento na UAVC. Foi considerada FA
crónica aquela presenta na história pregressa dos doentes. 

Resultados
Dos 376 doentes incluídos 95 apresentavam o diagnóstico

de FA perfazendo uma prevalência de 25,2%. Destes 18,9%
(18/95) apresentavam episódios de FA inaugurais. A incidência
de FA inaugurais foi de 6% (18/299). Entre os doentes com o
diagnóstico de FA inaugural cerca de metade foi diagnostica-
da à admissão dos doentes e a outra metade nas primeiras 48
horas de internamento.

Conclusões
O presente estudo vem realçar o papel da FA na etiologia

do AVC e alertar para importância que a anticoagulação oral
pode ter na prevenção do AVC. O facto de metade dos episó-
dios inaugurais ter ocorrido no decurso do internamento leva
a ponderar se a FA é causa ou consequência de AVC. É sabi-
do que algumas situações patológicas podem despoletar FAs,
no entanto a maioria dos doentes com estas FAs permanecem
em FA crónica. A este respeito mais estudos são necessários.

C04. AVC como primeira manifestação de Fibrilhação Auricular
Bruno Piçarra; Luísa Rebocho
Unidade de Acidentes Vasculares do Hospital do Espírito Santo – Évora.
E-mail: bcpicarra@hotmail.com
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Introdução
O acidente vascular cerebral ( AVC ) é a segunda causa de

morte cardiovascular nos países Ocidentais e estima-se um
aumento da sua prevalência com o envelhecimento populacio-
nal. Cerca de 20 a 30% dos AVCs isquémicos têm como etiolo-
gia doença aterosclerótica nos vasos cerebrais, sendo a endar-
terectomia carotídea o tratamento de eleição para correcção da
estenose carotídea hemodinamicamente significativa.

A doença arterial periférica ( DAP ) é um indicador de doen-
ça aterosclerótica e está relacionada com aumento dos even-
tos cardiovasculares, nomeadamente AVC.

Objectivo
Caracterizar a população submetida a endarterectomia

carotídea no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
e determinar a prevalência da DAP nesta mesma população. 

Metodologia
Neste sentido os autores avaliaram retrospectivamente os

doentes submetidos a endarterectomia carotídea entre Janeiro
de 1992 a Dezembro de 2006. 

Resultados
Foram efectuadas 111 intervenções, correspondendo a

107 doentes (idade média: 68.0 anos), sendo 83.2% ( 89 ) do
sexo masculino e 74.7% ( 80 ) sintomáticos. Os autores verifi-
caram que a prevalência da DAP é de 29.0 % com um predo-
mínio claro dos doentes claudicantes, relativamente aos com
isquemia crítica. Determinaram ainda a presença de factores
de risco cardiovasculares: hipertensão, diabetes mellitus; dis-
lipidémia e tabagismo.

Conclusão
Nesta série as características epidemiológicas da popula-

ção, nomeadamente a prevalência da DAP são compatíveis
com resultados publicados. 

C05. Endarterectomia Carotídea e Doença Arterial Periférica:
Avaliação Retrospectiva de uma População

Joana Ferreira, Sandrina Braga, Miguel Maia, Daniel Brandão, Alexandra Canedo, António Guedes Vaz
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
E-mail: joana222@hotmail.com

Introdução
A doença cerebrovascular constitui uma patologia com ele-

vada prevalência a nível mundial. A incidência mundial tende a
aumentar nos próximos anos apesar da prevenção recomen-
dada. 

Objectivo
Analisar todos os doentes internados com o diagnostico de

AVC agudo e que na realidade não foi comprovada depois de
investigação.  

Material e metodos
Efectuou-se um estudo retrospectivo, pesquisa em base de

dados informática, por palavras – chave numa unidade de AVC
no período de Junho de 2006 a Dezembro de 2006. A popula-
ção alvo, foram os doentes internados naquele serviço no perío-
do considerado com o diagnostico de AVC agudo; Foram ana-
lisados os seguintes parâmetros a idade, sexo, o período de
internamento, o quadro clínico e a patologia mais frequente.

Resultados
No período considerado o numero total de internamentos

foi de 343. Destes 34 (9,9%) não tiveram AVC depois da inves-
tigação, 2 foram excluídos por falta de dados, a idade média
foi de 67,5 anos, sendo 61, 7% do sexo masculino e 38, 2 %
do sexo feminino, o período de maior incidência foi o mês de
Outubro, o quadro clínico mais frequente foi atingimento motor
através da hemiparesia.

Conclusão
Não sendo uma amostra significativa, pretendemos anali-

sar uma curva de aprendizagem, nos primeiros 7 meses do
funcionamento de uma Unidade de AVC, com estudos conti-
nuados para posterior comparação.

C06. Doença cerebrovascular aguda – casuística de uma unidade de AVC 
Ana Paula Fidalgo, Conceição Viegas, Carlos Basílio
Serviço de Neurologia e Unidade de UAVC do Hospital Central de Faro.
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Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é o inicio súbito de um

défice neurológico devido a isquémia, ou hemorragia primária.
É uma dos motivos principais de incapacidade neurológica no
adulto. Sabe-se que a taxa de incidência é maior no sexo mas-
culino, sendo a mortalidade para um primeiro AVC de cerca de
16,9% aos 28 dias, ascendendo a 30,1% ao fim de 12 meses.

Como factores de risco temos os não modificáveis: idade,
sexo, raça, origem geográfica, baixo peso ao nascer e facto-
res genéticos. Os factores de risco modificáveis são a
Hipertensão Arterial (HTA), tabagismo, Diabetes Mellitus (DM),
dislipidemia, fibrilhação auricular (FA), estenose carotídea,
Acidente isquémico transitório (AIT) ou AVC prévio, álcool,
obesidade e distribuição abdominal da gordura corporal,
sedentarismo, nutrição e dieta e terapia hormonal de substi-
tuição (THS). 

Objectivo
Avaliar os factores de risco e seu controle dos doentes

internados com o diagnóstico de AVC no Serviço de  Medicina
Interna  num período de 4 anos, entre 2003 e 2006. Em simul-
tâneo são avaliados o motivo de vinda ao Serviço de Urgência
(SU), medicação prévia, complicações durante o internamento
e destino após a alta, assim como as co-morbilidades.

Materiais e Métodos
Realizou-se uma análise retrospectiva de 1254 doentes inter-

nados no serviço de medicina interna durante 4 anos. Os dados
obtidos foram introduzidos numa base de Excel a analisados.

Resultados
O AVC isquémico foi observado em 78% e o hemorrágico

em 18 % dos doentes. O sexo feminino estava representado
por 47% contra 53% do sexo masculino. A maioria destes
doentes, 80,6% sofreram o seu 1º episódio de isquémia /
hemorragia. A idade média dos doentes foi de 75,8 anos,
variando entre os 27 e os 101 anos. 

Discussão
Para se conseguir uma redução da taxa de mortalidade atri-

buída a doenças cardiovasculares é importante a aquisição de
estilos de vida saudáveis. Tal consegue-se através da promoção
para a saúde, dirigida a toda a população, com o objectivo de
prevenir os factores de risco cardiovasculares; da prevenção
primária, dirigida a todos os que sem patologia coronária ou
AVC têm diagnosticado um ou mais factores de risco cardio-
vascular e da prevenção secundária destinada a todos os que
têm doença coronária ou AVC estabelecidos afim de serem evi-
tados eventos recorrentes, complicações ou mesmo a morte.

C07. AVC no Serviço de Medicina Interna de um Hospital Distrital
Isabel Almeida, Paulo Costa, João Gonçalves, Luís Forte, João Frederico
Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco.
E-mail: isabelantunesalmeida@gmail.com

Introdução
Com o presente trabalho pretende-se sistematizar a forma

como é efectuada a admissão da pessoa com AVC na
Unidade Cérebro Vascular, do Centro Hospitalar de Lisboa
Central, referenciando os tratamentos Médicos disponíveis e
os respectivos cuidados de enfermagem. A pertinência do
mesmo reside no facto de possuirmos recursos que actual-
mente não estão disponíveis noutras instituições, e que impor-
ta dar a conhecer. Iremos também apresentar os dados esta-
tísticos de 4 anos de actividade, que dizem respeito ao núme-
ro e tipo de tratamentos efectuados e locais para onde a pes-
soa internada teve alta.

Metodologia
De forma a captar a atenção do leitor e de simultaneamen-

te facilitar a compreensão dos conteúdos, o grupo optou por
estruturar o cartaz em forma de fluxograma. 

Resultados
O processo de admissão na Unidade está sistematizado de

forma a garantir o tratamento o mais cedo possível.
Conseguiu-se reduzir os tempos de espera, com as impli-

cações óbvias que acarreta para a recuperação da pessoa.
Serão apresentadas as percentagens de trombólises sisté-

micas, intra-arteriais e trombectomias; bem como, a percenta-
gem de altas para casa, transferências internas e externas,
devidamente actualizadas desde a abertura da unidade
(Outubro de 2003) até ao final de Dezembro do presente ano,
que resultam da prática diária da equipa multidisciplinar envol-
vida no protocolo Via Verde AVC.

C08. Via Verde AVC: agilizando o caminho
Ana Pinto, Alexandra Caseiro, Gabriela Abreu, Ricardo Braga
Unidade Cérebro Vascular - Centro Hospitalar de Lisboa Central.
E-mail: bragaricardo@iol.pt
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Introdução 
A escala National Institute of Health (NIHSS) avalia a evolu-

ção do doente em ensaios clínicos, podendo ter a mesma uti-
lidade em Unidades de AVC (UAVC). Uma escala NIHSS abre-
viada demonstrou ser útil em doentes com AVC no pré-hospi-
talar. Existe pouca informação sobre avaliação seriada numa
UAVC com uma escala abreviada aplicada por Enfermeiros,
desconhecendo-se se é igualmente sensível à evolução clínica.

Objectivos
Avaliar o desempenho da escala NIHSS abreviada, aplica-

da por Enfermeiros, na evolução da fase aguda do AVC. 

Métodos
Estudo prospectivo, observacional, com aplicação da

escala NIHSS abreviada, com os itens 1, 4, 5, 6 e 10, em doen-
tes numa UAVC. As avaliações médicas são feitas por 7
Neurologistas certificados na escala e por Enfermeiros da
UAVC com treino prévio. A aplicação da escala por
Enfermeiros é feita independentemente sem consultar obser-
vações prévias ou do Médico. Define-se como padrão para
evolução clinicamente significativa uma alteração de pelo
menos 4 pontos na escala completa, aplicada pelo Médico,
em duas avaliações separadas pelo menos 24 horas.
Utilizaram-se curvas ROC e a área sob a curva (AUC) com
intervalos de confiança de 95% entre parêntesis, para deter-
minar o desempenho da escala abreviada.

Resultados
Foram admitidos 185 doentes, sendo excluídos 7 sem ava-

liações emparelhadas de Enfermeiros/Médicos e 14 sem diag-
nóstico de AVC na fase aguda. Obtiveram-se 443 avaliações
emparelhadas correspondentes aos 164 doentes restantes
(62,8% sexo masculino). Destas avaliações 87,8% são relati-
vas a AIT/AVC isquémicos e 12,2% a hemorragias parenqui-
matosas. A média de internamento na UAVC foi 4,1 dias e a
média de idades é 67,4 anos. 

Os valores de NIHSS realizados pelo médico situaram-se
entre 0 e 37. Para qualquer tipo de evolução, a AUC da esca-
la abreviada é 0,685 (0,627-0,739), para agravamento é 0,717
(0,660-0,769) e para melhoria é 0,777 (0,723-0,824). Para
doentes com NIHSS completo pré agravamento até 10 pon-
tos, a AUC para qualquer evolução é 0,871 (0,805-0,920), para
agravamento é 0,823 (0,751-0,881) e para melhoria é 0,940
(0,889-0,973). Com NIHSS superiores a 10, a escala abreviada
só tem bom desempenho na avaliação de melhoria, com AUC
de 0,701 (0,616-0,777).

Conclusões
Num estudo pragmático, a escala NIHSS abreviada, aplica-

da por Enfermeiros numa UAVC, mostrou um desempenho
aceitável na avaliação da evolução clínica. Esse desempenho
é muito superior nos doentes com NIHSS pré agravamento até
10 pontos, e aceitável para monitorizar melhoria nos restantes,
o que se explica pelo efeito de tecto descrito nesta escala.

C09. Desempenho duma escala National Institute of Health abreviada
aplicada por Enfermeiros na evolução da fase aguda do acidente
vascular cerebral

Miguel Rodrigues, Marisa Biscaia, Rui Maltez Guerreiro, José Manuel Almeida, José Pinto Marques
Serviço de Neurologia, Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt

O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre numa percenta-
gem significativa de adultos jovens, nem sempre com causa
esclarecida após investigação diagnóstica. 

Os autores apresentam o caso clínico de uma mulher de 41
anos, admitida no serviço de urgência e internada por trombo-
se da artéria carótida interna direita (detectada por ecodoppler
dos vasos do pescoço realizado em ambulatório). Quatro
semanas antes, fora internada por AVC sem tradução imagio-
lógica na TAC-CE e patologia psiquiátrica não especificada.
Apresentara nessa altura quadro de instalação súbita de dimi-
nuição da força muscular e sensibilidade no hemicorpo direito
(predomínio no membro superior e face), associado a cefaleia
recorrente de longa data. Foi realizado estudo analítico de
trombofilias (heterozigótica para mutação MTHFR) e solicitado
estudo dos vasos do pescoço. O único factor de risco identi-
ficado foi a toma de anticonceptivo oral, que suspendeu. No
momento da segunda admissão mantinha hemiparésia direita
de predomínio braquifacial. Foi avaliada por Cirurgia Vascular,

não apresentando indicação cirúrgica. O estudo encefálico por
RM mostrou imagem compatível com enfarte em território da
artéria cerebral média direita, com tempo de instalação supe-
rior a 2/3 semanas. Nas imagens por Angio-RM identificou-se
provável trombo intra-luminal no bolbo carotídeo direito, sem
alterações à esquerda. Iniciou hipocoagulação oral para INR
alvo de 2,5. O ecocardiograma era normal e não se identifica-
ram outras alterações analíticas para além de estado de por-
tadora de hemoglobina Lepore e fenótipo de beta-talassémia
minor. Actualmente apresenta hemiparésia direita braquifacial,
ainda com défices na destreza manual.

Os autores decidem apresentar este caso pela sua peculia-
ridade, reportando-se os défices neurológicos, trombose caro-
tídea e imagem de lesão cerebral ao mesmo lado do corpo.
Discutem a possibilidade de se tratar de uma variante anató-
mica com ausência de cruzamento da via piramidal, referindo-
se à (escassa) literatura publicada sobre o assunto.

C10. Um caso de não-decussação da via piramidal?
Catarina Dias1, Jorge Correia1, Joana Capelo1, Ana Gomes1, Nuno Canto-Moreira2, João Alexandre1, Pedro Henriques1

Serviço de Medicina 1 e Serviço de Imagiologia – Unidade de Neurorradiologia; Hospital de São Teotónio, Viseu.
E-mail: catapix9@hotmail.com
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Introdução
A hipoacúsia de etiologia vascular pode decorrer de lesão

coclear ou lesão central. A hipoacúsia neurossensorial coclear
tem vindo a ser cada vez mais reconhecida como sinal de
isquémia vertebro-basilar. O mecanismo parece ser o envolvi-
mento da artéria auditiva interna por oclusão aterotrombótica
da AICA. A hipoacúsia bilateral tem sido raramente descrita,
sendo a fisiopatogenia potencialmente diferente dos casos
unilaterais. A hipótese de hipoperfusão por baixo débito não
selectivo parece explicar a lesão coclear pela sua maior vulne-
rabilidade à isquémia.

Caso Clínico
Doente de 76 anos, hipertensa, diabética e com hiperco-

lesterolémia, é trazida ao SU por quadro com 4 dias de evolu-
ção de hipoacúsia bilateral, disartria e desequilíbrio da mar-
cha. À entrada apresentava sinais cerebelosos compatíveis
com enfarte isquémico subagudo cerebeloso do território da
PICA direita, revelado por TC-CE. Os achados otológicos e o
audiograma de urgência foram compatíveis com hipoacúsia
moderada a grave, bilateral, do tipo neurossensorial. O estudo
de Potenciais Evocados Auditivos (PEA) foi normal. O
EcoDoppler dos vasos do pescoço e transcraniano revelaram
padrão de elevada resistência na artéria vertebral direita. O
ECG revelou ritmo sinusal, sem sinais de isquémia. Iniciou
antiagregação e metilprednisolona (por indicação da ORL),

com consequente difícil controlo das glicémias. Ao 9º dia de
evolução, ocorreu agravamento do quadro, tendo repetido TC-
CE que mostrou enfarte cerebeloso recente da AICA contrala-
teral. Apesar de ter sido instituída hipocoagulação terapêutica,
o quadro evoluiu nas 72 horas seguintes. A RM evidenciou
lesões isquémicas cerebelosas e dos pedúnculos cerebelosos
médios compatíveis com enfartes da PICA direita e AICA bila-
teral. A Angio-RM mostrou artéria basilar permeável mas com
calibre muito reduzido. Dez meses depois, mantinha depen-
dência para AVD, com discreta melhoria da acuidade auditiva.

Discussão
Trata-se de um caso de doença aterosclerótica grave do

território vertebro-basilar que se manifestou inicialmente com
hipoacúsia bilateral. Assim, 1) as características do audiogra-
ma com sobreposição das conduções óssea e aérea afectan-
do preferencialmente as altas frequências; 2) a ausência de
lesões centrais com localização estratégica nos exames de
neuroimagem e 3) a viabilidade do VIIIº nervo e da via auditiva
documentada pelos PEA, localizam a lesão bilateralmente na
cóclea. A normalidade dos PEA 80 a dB é justificada pelo
fenómeno de recrutamento que é patognomónico da disfun-
ção coclear parcial. O não reconhecimento da etiologia vascu-
lar pode levar a tratamento inadequado, nomeadamente com
corticoterapia, complicando quadros isquémicos, e impede
ainda uma actuação potencialmente preventiva. 

C11. Hipoacúsia bilateral como manifestação de doença ateromatosa
vertebro-basilar

Rita Simões1, Nuno Inácio1, Vanessa Silva2, Carla Conceição3, Amélia N Pinto1
1-Serviço de Neurologia, Hospital Fernando Fonseca, Amadora. 2-Serviço de Neurologia, IPOFG, Lisboa. 3-Serviço de Neurorradiologia,
Hospital Fernando Fonseca, Amadora.
E-mail: rita_moiron_simoes@hotmail.com

Introdução
Cerca de 20% dos enfartes cerebrais são cardioembólicos.

Determinadas características clínicas são sugestivas de car-
dioembolismo, mas o diagnóstico definitivo requer a identifi-
cação de uma fonte cardioembólica, ou a documentação da
presença de trombo móvel numa artéria cerebral. No caso que
apresentamos, foi possível documentar a progressão de um
trombo ao longo da ACMD.

Caso clínico
Homem de 25 anos, fumador, com antecedentes de palpi-

tações, apresentou subitamente défice motor no braço e
perna esquerdos, não reconhecidos pelo próprio mas sim
pelos amigos. Foi activada a Via Verde AVC, tendo o doente
recuperado parcialmente do défice inicial, e à admissão tinha
apenas uma paresia facial central esquerda, pontuando 1 na
escala NIHSS. O TAC cerebral demonstrava hipodensidade
envolvendo o corpo estriado direito. Prosseguiu a investigação
complementar, em d2 a RM cerebral confirmava a presença de
lesão com restrição à difusão no corpo estriado direito, e a
angioressonância arterial evidenciava a presença de trombo
endoluminal no segmento M1 direito. Em d3 realizou angio-
grafia digital, que demonstrou que o trombo detectado na vés-
pera se encontrava agora no segmento M2 da ACMD. O res-

tante estudo arterial cerebral era normal. Pela evidência de
trombo migrante optou-se por hipocoagular o doente. 

O ECG tinha ritmo sinusal. O ECO TE permitiu detectar uma
válvula aórtica bicúspide, associada a insuficiência aórtica severa. 

O doente teve alta sem défices neurológicos, com hipo-
coagulação oral, estatina e IECA.

Actualmente (6 meses após o internamento), o doente
mantém hipocoagulação oral e não teve novos eventos cere-
brovasculares.

Discussão
O diagnóstico de enfarte cardioembólico, depende da con-

jugação de achados clínicos, imagiológicos e da presença de
uma fonte cardioembólica.

No caso clínico descrito, a presença de um trombo endolu-
minal na artéria cerebral média direita, que apresentou pro-
gressão de M1 para M2 ainda durante a fase aguda do AVC,
permitiram a classificação do enfarte como cardioembólico, e a
uma intervenção terapêutica com hipocoagulação do doente.

A identificação posterior de uma insuficiência aórtica seve-
ra, associada a válvula aórtica bicúspide, que constitui uma
possível fonte cardioembólica, forneceu suporte adicional
para manter a hipocoagulação.

C12. Trombo Migrante da Artéria Cerebral Média Direita
Margarida Rodrigues1, João Cerqueira1,  Ricardo Maré1, Esmeralda Lourenço1, Carla Ferreira1, Jaime Rocha2, João Ramalho Fontes1

Serviços de Neurologia1 e Neurorradiologia2, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: a.margarida.r@gmail.com
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Introdução
A brucelose é uma zoonose que causa doença nos huma-

nos, como hospedeiro acidental. Normalmente causa febre
insidiosa, de origem desconhecida e uma variedade de sinto-
mas não especificados. Qualquer órgão ou sistema pode ser
afectado, e 30% dos doentes podem desenvolver sintomas
focais. A Neurobrucelose, normalmente apresentada sob a
forma de meningite, afecta apenas 1 a 2% das apresentações
clínicas. Complicações neurológicas menos comuns como os
acidentes vasculares isquémicos devem-se à inflamação /
infecção, provocada por fenómenos vasculíticos. 

Apresentação clínica
Jovem de 26 anos, do sexo masculino, trabalhador agríco-

la, contactando com ovelhas e vacas, apresentando inicial-
mente cefaleias durante várias semanas, sem febre, até o
desenvolvimento de modo súbito de afasia global e hemipare-
sia direita. A TAC cerebral apresentou um enfarte cerebral no

território da artéria cerebral média esquerda. O Doppler trans-
craniano revelou uma estenose desta artéria, bem como das
artérias vertebrais distais, confirmado por angiografia. A pun-
ção lombar mostrou um líquido cerebro-espinal de conteúdo
inflamatório. As hemoculturas para brucela foram negativas,
mas foram encontrados títulos elevados de anti-corpos IgG
(Serum aglutinação e ELISA). Não foram encontradas outras
alterações durante a investigação etiológica. O doente foi tra-
tado com sucesso com Doxiciclina e Rifampicina. 

Discussão
Enfarte cerebral, com vasculite cerebral, é uma apresenta-

ção clínica muito pouco comum da brucelose. Hemoculturas
podem ser negativas em 20% dos doentes, mas títulos eleva-
dos de anti-corpos IgG, neste caso particular de exposição a
animais, apesar de não ter ingerido leite ou queijo, proporcio-
nou forte evidência para o diagnóstico de Neurobrucelose.

C13. Neurobrucelose como forma de apresentação de um acidente
vascular cerebral isquémico num doente jovem

Nuno Cardoso, Márcio Cardoso, Joana Damasio, Manuel Correia, Gabriela Lopes
Hospital Geral de Santo António – Serviço Neurologia, V.N. Famalicão.
E-mail: nacardoso@netcabo.pt

Introdução
A hemiextinção visual consiste na incapacidade de, na pre-

sença de estimulação simultânea bilateral, detectar o estímulo
contralateral à lesão cerebral; mantendo a capacidade de
detectar o estímulo quando aplicado unilateralmente. Está fre-
quentemente associada a lesões vasculares cerebrais, predo-
minantemente do hemisfério não dominante

Casos clínicos
Apresentamos dois casos clínicos de hemiextinção visual

direita, após enfarte da ACME. 
O primeiro caso refere-se a um doente de 41 anos, interna-

do por enfarte frontal esquerdo, que à admissão tinha uma
ligeira afasia e hemiparésia direita. Recuperou progressiva-
mente dos seus défices, e no segundo dia já não estava afási-
co, mas apresentava uma hemiextinção visual direita e hemi-
paresia direita. Manteve a hemiextinção direita até d4. Não
apresentou extinção sensitiva. Teve alta apenas com discreta
paresia facial direita.

No segundo caso, um doente de 58 anos, admitido por afa-
sia, disartria e hemiparesia direita, pontunado 10 na escala
NIHSS, submetido a trombólise aos 90 minutos de clínica.
Tinha um enfarte lenticular esquerdo. Durante a perfusão com

rt-PA, melhorou da sua afasia e foi detectada, nas avaliações
dos 30 e 45 minutos, uma extinção visual direita. Aos 60 minu-
tos o doente já não tinha extinção visual, e pontuava apenas 3
no NIHSS (disartria e paresia braquiofacial direita). Teve alta 3
dias mais tarde apenas com disartria. 

Discussão
A extinção visual está presente em cerca de 24,3% dos

enfartes no hemisfério não dominante, e em 4,9% dos enfartes
do hemisfério dominante. A hemiextinção associada a enfartes
do hemisfério dominante é mais frequentemente transitória.

Existem descrições de extinção visual associada a enfartes
com topografia variada. A localização mais uniformement
encontrada é cortical, principalmente frontal, existindo tam-
bém casos de extinção em enfartes dos gânglios da base.

Os casos descritos, apresentaram respectivamente enfar-
tes frontal e lenticular esquerdos, manifestaram hemiextinção
visual direita transitória, e não foram detectados outros tipos
de negligência.

A utilização rotineira da escala NIHSS permite detectar
défices neurológicos menos frequentes, como a presença de
hemiextinção visual direita.

C14. Hemiextinção visual e enfartes do hemisfério dominante
Margarida Rodrigues,Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes
Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: a.margarida.r@gmail.com
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Introdução
Os síndromes de vasoconstrição cerebral reversível (SVCR)

caracterizam-se por áreas multifocais de constrição das artérias
cerebrais, que desaparecem completamente em dias/semanas.
A manifestação típica dos SVCR é uma cefaleia de início súbito,
acompanhada por vezes de défices neurológicos ou crises epi-
lépticas, sendo as constrições arteriais por vezes suficiente-
mente intensas para originarem enfartes cerebrais.

Os SVCR foram associados ao consumo de antidepressi-
vos SSRI, ao abuso de tóxicos vasoactivos, às imunoglobuli-
nas, ao trauma cerebral e à enxaqueca, mas a associação
mais comum é com o período periparto.

Caso clínico
Mulher de 32 anos, sem história de cefaleias, HTA, consu-

mo de fármacos ou tóxicos. No 5º dia após parto por cesaria-
na do primeiro filho acordou com cefaleia explosiva bifrontal,
sem outras queixas; foi medicada com paracetamol e cafeína
para provável cefaleia pós-PL. Manteve cefaleia, sem outras
queixas, até ao 11º dia, altura em que teve dois episódios de
parestesias no hemicorpo esquerdo, progredindo do membro
superior para o inferior e face, com resolução total em meia
hora. No 13º dia teve episódio de parestesias no hemicorpo
direito, com progressão semelhante à anterior, afasia e ampu-
tação do campo visual direito, com resolução completa em

uma hora. O exame neurológico era normal e estava hiperten-
sa. A RMN revelou enfarte recente paramediano frontal esquer-
do, sangue subaracnoideu hemisférico direito e vasoconstrição
arterial difusa com áreas extensas esboçando estenoses.
Realizou ainda ECG, ecocardiograma, triplex dos vasos do
pescoço, análise do LCR e pesquisa de patologias infecciosas,
inflamatórias e pró-trombóticas todos normais ou negativos.

Foi medicada com metilprednisolona em megadoses duran-
te 3 dias e nimodipina, aspirina e ramipril. As cefaleias desapa-
receram dois dias após iniciar terapêutica, tendo alta assinto-
mática. Realizou controlo imagiológico que, após um mês,
mostrou normalização do calibre de todos os vasos, depósitos
de hemossiderina nos sulcos do hemisfério direito e sequelas
de enfarte no esplénio do corpo caloso, sem outras alterações.

Discussão
A forma de apresentação clínica e imagiológica da nossa

doente, sendo típica dos SCVR, é também muito sugestiva de
vasculite primária do SNC. Por isso, apesar da ausência de LCR
inflamatório, optamos por um tratamento com metilprednisolo-
na em altas doses, associado aos bloqueadores dos canais de
cálcio, que constituem o tratamento mais recomendado para a
vasoconstrição transitória. O controlo após um mês, ao mostrar
a reversão total da vasoconstrição inicial, confirma o diagnósti-
co de SVCR, neste caso associado ao puerpério.

C15. Síndrome de vasoconstrição cerebral reversível pós-parto
João Cerqueira, João Soares Fernandes, Carla Melo, Esmeralda Lourenço
Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: jcerqueira@ecsaude.uminho.pt

Introdução
A dissecção carotídea é responsável por 1 a 2,5% de todos

os AVC. A maioria dos casos origina-se na artéria carótida
interna e deve-se a embolização artéria-a-artéria com origem
no segmento afectado. Por razões anatómicas e hemodinâmi-
cas, o enfarte envolve habitualmente os territórios das artérias
cerebral média (ACM) e cerebral anterior (ACA). Em raros
casos, a dissecção da ACI associa-se a enfarte da circulação
posterior. Esta situação pode ocorrer quando existe persistên-
cia da circulação fetal da artéria cerebral posterior (ACP).

Descrevemos o caso duma doente com dissecção da ACI,
que se apresentou sob a forma de quadrantanópsia homónima.

Caso Clínico
Mulher, 33 anos, fumadora, sob contracepção oral e com his-

tória materna de AVC aos 38 anos de idade de etiologia não
esclarecida. Foi admitida por cefaleia temporal bilateral, tipo pul-
sátil, irradiando à região occipital, de intensidade crescente e que
se acompanhou de défice visual à direita um dia mais tarde. No
exame neurológico apresentava quadrantanópsia inferior direita
homónima e neglect do quadrante visual superior direito. A TC-
CE e RM-CE evidenciaram lesão isquémica aguda cortico-sub-
cortical da face interna do lobo occipital esquerdo. O ecodoppler

dos vasos do pescoço demonstrou estenose da carótida interna
esquerda <50%, sob provável dissecção. Na angiografia con-
vencional, além da estenose da carótida interna esquerda,
notou-se ainda persistência da circulação fetal esquerda. O diag-
nóstico foi confirmado após realização de Angio-RM cervical
com supressão de gordura. O estudo etiológico laboratorial reve-
lou unicamente hipercolesterolémia.  A doente foi medicada com
varfarina 5 mg/dia e sinvastatina 20 mg/dia. Na reavaliação aos
2 meses não se verificou recorrência.

Conclusões
A possibilidade da oclusão/estenose da ACI resultar num

enfarte das estruturas irrigadas pela ACP assenta sobretudo em
variações anatómicas do polígono de Willis bem conhecidas.

No nosso caso, a persistência de uma configuração fetal à
esquerda, caracterizada por uma artéria comunicante poste-
rior homolateral de grande diâmetro e um segmento P1 ine-
xistente, tornou vulnerável o território posterior a um insulto de
natureza isquémica. Embora esta variante esteja presente em
10 a 32% da população, são raros os AVC descritos na litera-
tura neste contexto. Na ausência de doença cardíaca ou ate-
roembólica vertebro-basilar, deve ser considerada e investiga-
da esta possibilidade.

C16. Dissecção carotídea apresentando-se como enfarte da circulação
posterior

Gonçalo Matias1, Mafalda Guimarães2, Sofia Calado1,3, Iria Palma1,3

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Medicina, Centro Hospitalar de
Cascais; 3-Faculdade de Ciências Médicas – Universidade Nova de Lisboa.
E-mail: gsmatias@gmail.com
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A estenose da artéria renal é uma das causas de hiperten-
são secundária, representando 2-5% dos doentes hiperten-
sos. Em 90% dos casos, a etiologia é aterosclerótica, cuja pre-
valência aumenta com a idade, diabetes mellitus, doença
oclusiva aorto-ilíaca, doença coronária e HTA.

Doente do sexo masculino, 74 anos, sem antecedentes
patológicos conhecidos, admitido por quadro súbito de défice
motor à esquerda. Ao exame objectivo: vigil, colaborante, com
hemiparésia esquerda grau 2, sem alterações da sensibilidade,
sem sopros audíveis à auscultação cardíaca, TA 190/75 mmHg.

Dos exames subsidiários de diagnóstico realizados salien-
ta-se: creatinina 1.4 mg/dL, potássio 3.6 mEq/L, ECG com cri-
térios de hipertrofia ventricular esquerda, TAC cerebral com
lacunas vasculares.

No internamento medicado com ramipril, bisoprolol e furo-
semida, mantendo níveis tensionais elevados, verificando-se
agravamento da função renal (creatinina 2.72 mg/dL).
Substituído o ramipril por amlodipina com melhoria da função
renal e dos valores tensionais.

Perante o quadro de HTA grave de difícil controlo, associa-
do ao agravamento da função renal com IECA e à idade avan-
çada, colocou-se a hipótese de HTA secundária a estenose da
artéria renal, hipótese essa corroborada pela atrofia renal direi-
ta encontrada na ecografia renal e à diminuição do fluxo na
artéria renal direita no ecodoppler das artérias renais.

Actualmente medicado com amlodipina, bisoprolol e furo-
semida. Apresenta TA 160/65 mmHg e creatinina 1.63 mg/dL.

Em conclusão: em doentes idosos com HTA de novo ou
refractária à terapêutica médica instituída, deverá ser sempre
investigada uma causa secundária, nomeadamente estenose
da artéria renal, esta principalmente sempre que esteja subja-
cente ou haja suspeita de aterosclerose generalizada.

C17. Estenose da artéria renal – a propósito de um caso clínico
Janine Resende, Guida Silva, Judite Quintas, João Valente
Serviço de Medicina Interna – Unidade 4 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE.
E-mail: janineresende@portugalmail.pt

O foramen ovale, que ocorre em cerca de 27% dos adultos,
é um vestígio da circulação fetal que resulta da não fusão dos
septa primum e secundum e foi identificado com um factor de
risco para acidente vascular cerebral.

Os autores apresentam o caso de uma doente do sexo
feminino, 35 anos, trazida ao Serviço de Urgência por altera-
ção súbita do comportamento, perda de consciência com
incontinência de esfíncteres. 

Antecedentes: depressão 8 anos antes; ansiedade; obesi-
dade. Medicação habitual: L-carnitina; Manipulado para ema-
grecer; Suplemento alimentar; Loflazepato de etilo 1/2 + 1/2,
Alprazolam 0,5 em SOS; Drospirenona/Etinilestradiol.

Ao exame objectivo: Vigil, muito agitada, discurso incoe-
rente e desadequado. Babinski bilateral, sem outros sinais
focais. Apirética, hemodinamicamente estável.

Dos exames efectuados na urgência de salientar: leucoci-
tose com linfocitose. TC cerebral: normal. LCR: glicose 80
(N:40-76), proteínas normais; eritrócitos 115/µl; células 0/µl.

Por suspeita de encefalite vírica iniciou empiricamente
Aciclovir.

Do estudo realizado posteriormente destaca-se: Função
tiroideia, ficha lipídica normais. Estudo protrombótico, auto-
anticorpos e marcadores víricos negativos. 

RM cerebral: Em T2, sobretudo em T2 FLAIR lesões corti-
co-subcorticais occipitais e temporo-occipitais bilaterais, mais
extensa à direita, as quais apresentam hipersinal em difusão,
com correspondente hipossinal no mapa ADC – prováveis
lesões de natureza isquémica recentes, em território das arté-
rias cerebrais posteriores, as quais, assim como o tronco da
basilar, não apresentam irregularidades de calibre evidenciá-
veis no estudo angiográfico realizado. EEG: sem alterações. 

LCR: glicose e proteínas normais; eritrócitos 189/µl; células
2/µl. IgG, Albumina, Índice de IgG normais; Pesquisa de ban-
das oligoclonais de cadeia pesada gama negativa. VDRL e
TPHA negativos. Exame bacteriológico directo e cultural nega-
tivos. Angioressonância cerebral: normal. 

Ecocardiograma transesofágico: Septo interauricular ana-
tomicamente íntegro, mas fino e móvel. Efectuado teste de
contraste com soro salino agitado que foi positivo. A AE e o
AAE estão livres de trombos – Exame compatível com foramen
ovale patente. 

Realizado cateterismo com encerramento do foramen ovale
patente, sem intercorrências.

C18. “Foramen ovale – Factor de risco de AVC no adulto jovem”
Daniela Mendes, Andreia Moniz, Teresa Vaio, Teresa Silva, António Jorge, Alcino Branco
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE; Vila Nova de Gaia.
E-mail: daniela.m.m.mendes@gmail.com
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Introdução
A doença de MoyaMoya é uma doença neurológica rara,

cujas manifestações clínicas variam de acordo com a localiza-
ção e gravidade dos AVCs provocados pelas alterações vas-
culares características desta efecção. O perfil neuropsicológi-
co destes doentes não tem sido extensivamente analisado.
Com este trabalho pretende-se traçar o perfil neupsicológico
de dois casos de doença de MoyaMoya. O protocolo neurop-
sicológico inclui: Bateria de Lisboa para Avaliação de
Demências, “Trail Making Test”, Figura Complexa de Rey,
“Frontal Assessment Batery”, Escala de Avaliação
Psicopatológica Geral.

Casos clínicos
Caso 1: mulher de 37 anos, com o diagnóstico de

MoyaMoya desde 1997. História de 4 AVCs isquémicos pré-
vios, nos territórios da ACM e ACA diteitas e um AVC hemorrá-
gico na cabeça do núcleo caudado direito. Perfil neuropsicoló-
gico caracterizado por alterações ao nível da atenção, memó-
ria de trabalho, memória visual, iniciativa verbal, abstracção
não-verbal e capacidades visuo-constructivas. Destaca-se
ainda a presença de um discurso verborréico e de um tempe-
ramento hipertímico caraterizado por um humor elevado e
energia excessiva. Independente para as actividades de vida

diária. Caso 2: mulher de 23 anos, com o diagnóstico de
MoyaMoya desde 1992. História de 3 AVCs isquémicos prévios
da ACM esquerda. Cirurgia de revascularização cerebral bilate-
ral em 1992 e 1993. Assintomática até Maio de 2007, quando
iniciou um quadro de parestesias na hemiface esquerda esten-
dendo-se ao braço esquerdo, mas sem evidência de AVC
recente. Perfil neuropsicológico caracterizado por alterações
ao nível da atenção, memória de trabalho, memória visual, ini-
ciativa verbal e motora, cálculo escrito, abstracção não-verbal
e capacidades visuo-constructivas. Sem outras alterações
relevantes. Independente para as actividades de vida diária.

Conclusão
Apesar das diferenças de início dos sintomas, idade do

diagnóstico, evolução e tratamento, verificou-se uma seme-
lhança entre os perfis neuropsicológicos descritos, destanca-
do-se as alterações ao nível da atenção, memória de trabalho,
iniciativa verbal, memória visual e capacidades visuo-construc-
tivas. Uma vez que a doença de MoyaMoya é diagnosticada
frequentemente na infância, a avaliação neuropsicológica assu-
me um papel relevante na monitorização do perfil cognitivo
destes doentes, permitindo obter medidas quer pré e pós AVC,
como pré e pós cirurgia. Estes dados poderão também ser
úteis na elaboração de planos de estimulação cognitiva. 

C19. Perfil Neuropsicológico de 2 casos de doença de MoyaMoya

Catarina Santos, José M. Ferro
Serviço de Neurologia e Serviço de Psiquiatria, Hospital de Santa Maria, Lisboa.
E-mail: acosta@fm.ul.pt

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma patologia muito

frequente, com elevada mortalidade e morbilidade, ocupando
Portugal um dos primeiros lugares a nível mundial.

A reabilitação apropriada do doente com AVC inclui fisiote-
rapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia precoces. O objec-
tivo da reabilitação é permitir o retorno do doente a casa e maxi-
mizar a recuperação através de um esquema progressivo e ade-
quado para cada paciente. O uso da terapia de contenção
melhora a hemiparesia após o AVC, até mesmo anos após do
evento, sugerindo que a fisioterapia pode recrutar vias neurais
não utilizadas. Os autores pretendem mostrar a importância da
Unidade de Cuidados Continuados na educação do doente e
da família sobre o défice neurológico, na prevenção das com-
plicações da imobilização tais como úlceras de decúbito, con-
traturas musculares, pneumonias, trombose venosa profunda,
tromboembolismo pulmonar, assim como oferecer incentivos e
instrução ao doente e a família para superar os défices.

Caso clínico
Mulher, 65 anos, caucasiana, antecedentes pessoais de

hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus(DM) tipo 2 e enfar-
te agudo de miocárdio(EAM) em 2005, foi internada na nossa
Unidade no dia 03/09/2007 para convalescença de Enfarte

cerebeloso extenso à direita com transformação hemorrágica.
Ao exame objectivo estava consciente, pouco colaborante,

desorientada no espaço e no tempo, com discurso verborrei-
co e incoerente e períodos de agitação psico-motora, sem
défices neurológicos focais .Não tolerava ortostatismo, apre-
sentava hipotensões sintomáticas graves aquando das tenta-
tivas de a sentar.

A reabilitação física e social da doente, com integração da
família, teve como objectivo satisfazer as necessidades bási-
cas diárias, integrando-a em programa regular de fisiatria.
Iniciou levantes de forma progressiva e gradual com  monito-
rização de sinais vitais e estado de consciência. Em relação à
família foram efectuados vários ensinos sobre como prestar a
assistência no domicilio.

A doente teve alta 50 dias após, assintomática com o
ortostatismo e apresentando uma recuperação das capacida-
des funcionais e cognitivas que lhe permitiam autonomia para
as suas actividades diárias.

Os autores concluem que o sucesso deste caso está
baseado na, integração da família nos cuidados e num pro-
grama de reabilitação, assim como na disponibilidade indivi-
dualizada  prestada  a cada doente pelos profissionais, só
possível numa  unidade de cuidados continuados. 

C20. Acidente vascular cerebral e unidades de cuidados continuados: a
propósito de um caso clínico

Estefânia Bustabad, Carolina Martinho*, Carlos Fernandes, Sara Freitas, Helena Queiroz, Jorge Cotter
*Enfermeira chefe da Unidade.
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O cartaz que nos propomos apresentar no congresso abor-
da a essência do cuidar a pessoa com alteração da sua auto-
nomia, após sofrer um AVC, tendo por base teórica o Modelo
Conceptual de Enfermagem de Nancy Ropper, utilizado na
Instituição, assim como a Classificação Internacional para a
Prática da Enfermagem, ainda em introdução na Instituição. 

Como técnicas de saúde a trabalhar numa região envelhe-
cida, com forte probabilidade para aquisição de patologia vas-
cular, relacionado com os hábitos de vida menos correctos,
lidamos com a pessoa na situação de doente agudo. Mas o
que se pretende é a maximização do seu potencial e a atem-
pada reabilitação, e na tentativa de promover essa recupera-
ção a equipa multidisciplinar desta recente unidade, e à qual
pertencemos, reúne esforços diários para esse efeito. A dedi-
cação ao nosso trabalho diário é o que apontamos como moti-

vação para o que pretendemos mostrar, tendo como objectivo
dar a conhecer a nossa realidade.

Utilizaremos o método expositivo, recorrendo à imagem
gráfica como forma de esquematizar o processo de depen-
dência bio-psico-social do indivíduo inserido no seu contexto,
que foi vítima de AVC e o caminho para a sua reabilitação.
Iremos, também, indexar ao próprio cartaz fundamentos esta-
tísticos, que contextualizam a Unidade de AVC desta
Instituição.

Neste trabalho iremos debruçar-nos na dependência de
quem vê a sua vida modificar-se vertiginosamente, necessi-
tando de apoio e estímulo. Sempre com o intuito de beneficiar
a pessoa, a família e a comunidade.

C21. O Cuidar na Dependência

Filipa Valente, Sidónia Fernandes e Susana Velhinho.
Centro Hospitalar do Baixo Alentejo – Hospital José Joaquim Fernandes – Beja.
E-mail: maria.geronimo@hbeja.min-saude.pt

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma síndrome clínica
caracterizada pela instalação súbita de um défice neurológico
focal persistente como consequência da interrupção do fluxo
sanguíneo para o cérebro. Constitui nos países industrializa-
dos a terceira causa de morte e é responsável por uma taxa
significativa de incapacidade. 

Após o AVC desencadeia-se um conjunto de alterações
funcionais e comportamentais no doente com repercussões
na familia. No regresso a casa é um familiar, o Cuidador
Informal, que irá assumir de forma permanente toda a presta-
ção de cuidados ao doente, originando uma sobrecarga física,
emocional e social e consequentemente depressão, ansieda-
de e stresse.

O objectivo deste estudo foi analisar a relação entre a inde-
pendência funcional dos doentes com Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e o grau de depressão, ansiedade, stresse,
sobrecarga física, emocional e social dos seus cuidadores
informais. 

O estudo consistiu na aplicação de questionários a doen-
tes com AVC (n=64) e respectivos cuidadores informais (n=64),
seleccionados na Consulta Externa da Unidade de AVC do
Hospital Distrital de Faro.

A sobrecarga financeira dos cuidadores e os mecanismos
de eficácia e de controlo não estavam correlacionados com a
Medida de Independência Funcional dos doentes com AVC.

As sub-escalas da Medida de Independência Funcional
que avaliam o auto-cuidado e comunicação no doente esta-
vam negativamente correlacionadas com as sub-escalas do
Questionário de Avaliação do Impacto Físico, Emocional e
Social do Cuidador Informal que avaliam a sobrecarga emo-
cional e reacções às exigências. 

Um défice de comunicação no doente é preditor da exis-
tência de estados de depressão maior nos cônjuges cuidado-
res e de ansiedade nas esposas cuidadoras, estas últimas
também apresentam uma tendência maior para a sobrecarga
emocional e financeira e maior dependência de suporte fami-
liar. O doente com dependência funcional para o auto-cuidado
influencia negativamente os estados de stresse e implicações
na vida pessoal mais nas esposas cuidadoras.

A existência de uma maior dependência funcional do doen-
te com AVC resulta numa maior satisfação do Cuidador
Informal com o seu papel e com o familiar doente.

Os resultados permitem concluir que os factores da inca-
pacidade funcional dos doentes com AVC têm um impacto
psicológico negativo nos cuidadores informais.

C22. O impacto psicológico da dependência funcional do doente com
acidente vascular cerebral no cuidador informal

Isabel Mota Lopes1 & Helder Rodrigues Lopes2

1-Assistente Hospitalar de Medicina Física e Reabilitação – Hospital Nossa Senhora da Graça. Tomar. 2-Estagiário de Licenciatura em
Psicologia Clínica – Clínica Psicológica Prof. Carlos L. Pires. Leiria.
E-mail: isabelmotalopes@sapo.pt; hrodrigueslopes@sapo.pt
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Introdução
O ombro doloroso é uma complicação usual no doente

hemiplégico pós-AVC, apresentando frequências até 84%. A
hemiplegia provoca várias alterações fisio-patológicas que
condicionam inúmeras patologias, sendo as mais frequentes a
subluxação gleno-umeral, o sindroma de dor regional comple-
xa (SDRC), a capsulite adesiva, a deformidade espástica e a
lesão da coifa dos rotadores. O diagnóstico diferencial entre
as inúmeras causas de omalgia é difícil, pelo que se torna
essencial o conhecimento dos mecanismos de lesão, assim
como os procedimentos diagnósticos. 

Objectivos
Revisão dos aspectos mais importantes relacionados com

o ombro doloroso no hemiplégico, nomeadamente, mecanis-
mo de lesão, etiologia, diagnóstico, prevenção, tratamento far-
macológico e reabilitação funcional.

Metodologia
Foi realizada uma pesquisa de artigos publicados na base

de dados Medline/Pubmed e Índex de Revistas Médicas
Portuguesas, entre Janeiro de 2000 e Novembro de 2007,
usando os termos: stroke; shoulder pain; Rehabilitation. Foram
consultados endereços específicos do world wide web.

Resultados
O ombro doloroso é frequente no hemiplégico tendo uma

etiologia multifactorial. A predisposição patológica do ombro

do hemiplégico deve-se a vários factores, nomeadamente, fra-
gilidade capsulo-ligamentar e musculo-tendinosa relacionada
com a idade, défice motor associado ao suporte do peso do
membro superior e a localização da espasticidade predomi-
nantemente nos músculos rotadores internos e adutores, pre-
dispondo para a sub-luxação. As causas são inúmeras, deven-
do cada situação ser devidamente diagnosticada e tratada. 

O exame objectivo é essencial ao diagnóstico, podendo ser
complementado com meios imagiológicos e electro-fisiológicos. 

A prevenção, o tratamento sintomático e a reabilitação fun-
cional devem ser direccionados à causa, e visam a inibição do
estímulo nociceptivo (analgésicos, anti-inflamatórios não este-
róides, agentes físicos), contrariar posições viciosas, manter a
coaptação gleno-umeral (através do uso de suporte do mem-
bro superior – sling e/ou estimulação eléctrica funcional dos
músculos supra-espinhoso e deltóide), evitar a espasticidade,
a atrofia muscular e óssea. No caso do SDRC persistente
pode usar-se o bloqueio simpático regional. 

Conclusão
O conhecimento das diferentes causas de omalgia no

hemiplégico é fundamental na prevenção e orientação diag-
nóstica. O tratamento não deve ser descurado, uma vez que o
ombro doloroso acaba por comprometer todo o processo de
reabilitação.

Palavras-chave
Omalgia, Hemiplegia, Reabilitação.

C23. Ombro Doloroso no Hemiplégico - Da Prevenção à Reabilitação

Tiago Ribeira, Susana Santos, Mafalda Bártolo, Lília Martins, Renato Nunes
Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Centro Hospitalar de Coimbra.
E-mail: tiagojrr@gmail.com
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Introdução
A Unidade de AVC do Hospital de São Marcos abriu a 5 de

Fevereiro de 2007, começando também a funcionar a Via
Verde do AVC, recebendo doentes encaminhados pelo INEM e
também activações intra-hospitalares, do SU ou dos interna-
mentos. Apresentamos a análise dos primeiros 10 meses de
funcionamento da “Via Verde” no hospital de São Marcos,
comparando entre casos encaminhados pelo INEM e de outra
proveniência.

Métodos
Registo prospectivo de todos os doentes encaminhados

para a Via Verde do AVC, independentemente da sua origem,
entre 5 de Fevereiro e 5 de Dezembro de 2007. Utilização de
medidas de estatística descritiva e uma análise simples de fre-
quências usando o teste do chi-quadrado.

Resultados
Nos 10 meses houve 279 activações de Via Verde, das

quais 2/3 pelo INEM, com distribuição equilibrada por géneros
(50%: 50%). Curiosamente, apesar de a idade média de
ambos os grupos de doentes ser semelhante, os casos mais
novos chegaram-nos pelo INEM (25 a 85 anos, não-INEM 45
a 83 anos) embora esta diferença não seja estatisticamente
significativa.

O número de doentes que não tinha AVC é semelhante em
ambos os grupos (16%), sendo os diagnósticos mais frequen-

tes crises epilépticas, lipotímias e distúrbios funcionais. Dos
doentes com AVC, 70% tinha um enfarte e 20% uma hemor-
ragia intracerebral, sendo esta distribuição semelhante em
ambos os grupos. Uma em cada 6 activações de Via Verde
resultou em trombólise, correpondendo a 1/5 dos AVCs e
menos de 1/3 dos enfartes. A proveniência do doente (INEM
ou não-INEM) não afectou este resultado. Dos doentes que
não fizeram trombólise, metade tinham contra-indicações e
1/10 tinha enfartes clinicamente extensos (pontuavam mais de
22 pontos na escala NIHSS). As contra-indicações mais
comuns (25% cada) são: chegar com mais de 3h desde o iní-
cio da clínica, hora de início desconhecida e hipocoagulação.
A percentagem de doentes com enfarte que não fez trombóli-
se por chegar após as 3h do início da clínica é semelhante em
ambos os grupos (8%). 

Discussão
A articulação com o INEM tem sido fundamental na avalia-

ção emergente destes doentes permitindo um acesso mais
rápido aos cuidados neurológicos. Apesar de tudo, uma per-
centagem importante dos doentes referenciados não apresen-
tava AVC. 

Existe ainda uma janela de oportunidade para oferecer a
possibilidade de trombólise a doentes com clínica há mais de
três horas, no âmbito de ensaios clínicos.

É vital perseverar no ensino à população de que o AVC é
uma emergência.

A. Via Verde para o AVC. Experiência do Hospital de São Marcos.

João Cerqueira, Margarida Rodrigues, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes, em nome da Unidade de AVC.
Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Braga.
E-mail: a.margarida.r@gmail.com
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Introdução
Segundo os números da Direcção Geral de Saúde, a uni-

dade hospitalar a que nos reportamos recebeu no ano de 2004
o maior número de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) dos
hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (n=1185), pelo que o problema do tratamento
agudo do AVC adquire neste contexto particular relevância. 

Nos primeiros 6 meses de funcionamento da Via Verde /
Unidade de AVC daquele hospital, foram encaminhados pelos
circuitos preferenciais (Via Verde) apenas 27 doentes referen-
ciados pelo INEM e 22 doentes referenciados pelos médicos
do Serviço de Urgência.

Objectivos
Identificar, a diferentes níveis, potenciais obstáculos no

encaminhamento prioritário dos doentes com AVC naquela
unidade hospitalar.

Metodologia
Utilizando um inquérito estruturado relativamente aos sinais

de alerta do AVC e à forma de activação da via verde foram
inquiridos dois grupos distintos de intervenientes hospitalares:
1. Todos os médicos do SU (profissionais que no decurso des-
tes 6 meses realizavam a triagem dos doentes admitidos); 2.
Médicos, enfermeiros e auxiliares do Serviço de Neurologia.

Resultados
Foram incluídos um total de 34 médicos dos quais 26 per-

tenciam ao Serviço de Urgência. Da análise dos resultados do

inquérito realizado no Serviço de Urgência verificamos que
nenhum dos médicos nomeou de forma correcta os sinais de
alarme para o AVC e apenas 2 (7,7%) destes profissionais enu-
meraram os 3 sinais de alarme entre vários sintomas descritos.
Dezasseis (61,5%) dos inquiridos sabe como activar a Via
Verde intra-hospitalar. Quanto aos médicos neurologistas, ape-
nas 25 % enumerou de forma correcta os sinais de alarme para
o AVC e todos sabem como activar a Via Verde intra-hospitalar.
Os dados referentes aos inquéritos preenchidos pelos restan-
tes profissionais do serviço de neurologia estarão disponíveis à
data da comunicação. A fraca participação dos médicos do
serviço de urgência compromete os resultados apresentados.

Discussão
A redução do intervalo de tempo entre o início dos sinto-

mas e o início do tratamento constitui um objectivo prioritário
na terapêutica específica do AVC. Para atingir este objectivo é
necessário intervir a diferentes níveis. Os nossos resultados
sugerem que mesmo a nível intra-hospitalar é necessário con-
tinuar a reforçar a mensagem dos sinais de alerta e da forma
de activação da via-verde intra-hospitalar. Uma intervenção
dirigida à comunidade, contemplando os sinais de alerta apro-
vados pela SPAVC, mas simplificando a mensagem e dando-
lhe maior consistência, poderá igualmente ser considerada. 

Agradecimentos
Drª Maria Francisca Delerue (Directora do Serviço de Urgência do

HGO); Enfermeiro Mário Cavaleiro (Enfermeiro Chefe Serviço de
Neurologia do HGO).

B. Identificação de potenciais obstáculos no tratamento agudo do AVC
num hospital central

Nadine Ferreira, Cátia Carmona, Irene Mendes, Fernando Pita, Miguel Viana-Baptista
Serviço de Neurologia - Hospital Garcia de Orta EPE, Almada.
E-mail: nadinelisa@netcabo.pt
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Introdução
Nos últimos três anos tem aumentado o número de centros

que disponibilizam tratamento trombolítico em Portugal. Um
dos parâmetros com maior repercussão na qualidade deste
procedimento é o intervalo de tempo porta-agulha. De acordo
com os dados disponíveis a nível nacional, este intervalo (80
minutos) contribui significativamente para o atraso entre o iní-
cio dos sintomas e o tratamento (150 minutos). 

Objectivo
Avaliar a qualidade da via intra-hospitalar no AVC, após

implementação de um protocolo para início rápido de trom-
bólise. 

Doentes e métodos
Num hospital que serve uma população de 384000 habi-

tantes, foi estruturada em Abril de 2005 uma “via verde” intra-
hospitalar para agilizar a identificação, abordagem e tomada
de decisão nos doentes com AVC candidatos a fibrinólise. Foi
efectuado um estudo retrospectivo, incluindo os doentes que
realizaram trombólise entre Maio de 2005 e Novembro de
2007, e utilizando dados do registo internacional de trombóli-
ses (SITS). Foi analisada a evolução dos vários intervalos de
tempo (entre os sintomas e o início do tratamento) e efectua-
da comparação com os registos nacional e internacional.

Resultados
Foram incluídos 90 doentes (idade média 69 anos; 62%

homens). No primeiro ano foram tratados 0,4 doentes/semana,

no segundo ano 0,6 doentes/semana e no terceiro ano 1,02
doentes/semana. O tempo médio entre o início dos sintomas
e a chegada ao hospital foi 78 minutos (nacional: 61 minutos;
internacional: 65 minutos). O tempo porta-TAC foi em média
17 minutos (primeiro ano: 23 minutos; segundo ano: 18 minu-
tos; terceiro ano: 15 minutos), enquanto a nível nacional foi 34
minutos e internacional 25 minutos. O tempo porta-agulha
médio foi 46 minutos (primeiro ano: 61 minutos; segundo ano:
50 minutos; terceiro ano: 45 minutos), enquanto a nível nacio-
nal foi 80 minutos e internacional 66 minutos.

Discussão
O protocolo utilizado permitiu obter, logo desde a imple-

mentação, intervalos de tempo que cumpriam as recomenda-
ções internacionais (NINDS). Acresce que ao longo dos anos,
a par com o aumento do número de doentes tratados por
semana, o tempo porta-agulha se tem reduzido de forma sus-
tentada (menos 23 minutos que a média nacional em 2007).
Esta estratégia permitiu que o tempo global para início do tra-
tamento seja actualmente 13 minutos inferior à média nacio-
nal, compensando inclusivamente uma maior demora na che-
gada ao hospital. A difusão de um protocolo intra-hospitalar
semelhante a nível nacional pode melhorar os índices de qua-
lidade do procedimento, criando condições para optimizar a
relação custo-eficácia da trombólise em Portugal.

C. Trombólise endovenosa no AVC: avaliação de protocolo para redução do
tempo porta-agulha

Vítor Tedim Cruz, André Oliveira, Miguel Milheiro, Carlos Veira, Peter Grebe, Paula Ribeiro, Leal Loureiro, Paula Coutinho
Serviço de Neurologia, Hospital São Sebastião, Santa Maria da Feira.
E-mail: vitor.cruz@hospitalfeira.min-saude.pt
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Introdução
A Unidade de AVC (UAVC) do Hospital de São Marcos,

abriu a 5 de Fevereiro de 2007,  permitindo a realização de
trombólise endovenosa no enfarte cerebral agudo. Foi estabe-
lecida uma “Via Verde” intrahospitalar, que pode ser activada
a partir da “Via Verde” pré-hospitalar (coordenação - INEM), ou
do Serviço de Urgência e enfermarias.

Objectivos
Analisar e descrever os dados relativos aos doentes sub-

metidos a trombólise nos primeiros dez meses de funciona-
mento da UAVC.

Verificar se existem diferenças entre os doentes encami-
nhados pelo INEM e os restantes.

Comparar com os dados descritos no estudo prospectivo
internacional SITS-MOST.

Métodos
De 5 de Fevereiro a 5 de Dezembro de 2007, registaram-se

todos os doentes consecutivamente submetidos a trombólise.
Procedeu-se a análise estatística descritiva e análise simples
de frequências (teste chi-quadrado).

Resultados 
Foram realizadas 47 trombólises, sendo a distribuição entre

géneros equiparável e a média de idades de 69,1 anos (40 a
84). O tempo médio clínica-agulha foi de 134 minutos e o
porta-agulha  51. À admissão, 23,4% dos doentes apresenta-

vam pontuação na NIHSS entre 5 e 7, 34% de 8 a 14, e 42,6%
superior a 15. O valor médio foi de 13, diminuindo para 10 às
2 horas após trombólise e 6 à data de alta. Sete (14%)  doen-
tes sofreram algum tipo de hemorragia cerebral nos 7 dias
após tratamento, sendo 8,5% hemorragias petequiais, 4,2%
hemorragias no local do enfarte, e 2,3% hemorragias à dis-
tância. A mortalidade global foi 6,4% (3 doentes) aos 30 dias,
sendo 1 das mortes considerada directamente relacionada
com a trombólise (2,1%). Comparando a referenciação INEM -
não INEM verifica-se uma média de idades mais avançada
(71,6 INEM; 64,2 não INEM)  e pontuação NIHSS mais eleva-
da à admissão (média NIHSS 14 – INEM; 12 – não INEM)  nos
doentes referenciados pelo INEM. Por outro lado, nestes exis-
te uma redução do tempo porta-agulha (INEM – 45,5 minutos;
não INEM – 62,4). 

Discussão
Apesar do número de trombólises efectuado não permitir

obter conclusões significativas, nomeadamente em relação às
complicações, a partir da análise dos dados verifica-se que a
caracterização dos doentes, a demora média até ao tratamen-
to e a evolução posterior é semelhante entre os doentes trata-
dos na nossa UAVC e os referidos no SITS-MOST. Tal facto é
motivador e indica que esta terapêutica é segura e eficaz
mesmo em centros de constituição recente, encorajando a for-
mação de novas UAVC, e  estimulando o empenho do INEM
na manutenção da “Via Verde” pré-hospitalar.

D. Trombólise endovenosa com rt-PA no enfarte cerebral agudo.
Experiência do Hospital de São Marcos 

Margarida Rodrigues, João Cerqueira, Ricardo Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes, pela Unidade de AVC
Braga
E-mail: a.margarida.r@gmail.com
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Introdução
O tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémi-

co agudo com rt-PA tem como risco mais temido a transfor-
mação hemorrágica do enfarte. No entanto, outras complica-
ções menos frequentes podem pôr em risco a vida do doente.
Descrevemos 6 casos de angioedema em doentes com AVC
agudo no decurso de tratamento com rt-PA.

Método
Todos os doentes com AVC agudo internados na Unidade

de AVC tratados com rt-PA são prospectivamente registados
numa base de dados. Desta base de dados foram selecciona-
dos todos os doentes, incluídos entre Junho de 2003 e
Novembro de 2007, que apresentaram como complicação
angioedema.

Resultados
Dos 166 doentes com AVC agudo tratados com rt-PA, 6

(3,6%) tiveram como complicação precoce angioedema. Em 5
doentes o enfarte era do território da Artéria Cerebral Média
(ACM) (3 direita, 2 esquerda), quatro dos quais com compro-
misso insular; e num do território Vertebro-basilar. 5 doentes
fizeram terapêutica com IECA (1 medicação prévia; 2 medica-
ção na fase aguda; 2 ambas). Em 4 casos o quadro iniciou-se
por angioedema da língua (em 2 casos início na hemilíngua
contralateral ao hemisfério cerebral enfartado), com extensão

à face em 2 casos, com edema da glote em 2 casos. Nos
outros 2 casos, 1 apresentou-se com edema da face e urticá-
ria generalizada e o outro com tosse e disfonia. Num caso o
angioedema surgiu durante a perfusão de rt-PA e em 5 casos
logo após o final da perfusão de rt-PA. Todos os doentes
foram tratados com corticoides e anti-histamínicos, 2 fizeram
adrenalina IM e 2 necessitaram de suporte ventilatório invasi-
vo. No caso em que o angioedema surgiu durante a perfusão
de rt-PA, este foi suspenso precocemente. Em todos os casos
houve boa resposta à terapêutica instituída com paragem da
progressão e regressão total do angioedema.

Discussão / Conclusão
Na literatura estão descritos 2 a 5% de casos de angioe-

dema após tratamento do AVC agudo com rt-PA, mais fre-
quente nos doentes medicados previamente com IECA. Nos
actuais protocolos de actuação não há restrição ao uso de
IECA nem chamada de atenção especial para vigilância de
angioedema da língua durante e logo após a perfusão de rt-
PA. Sugerimos que as normas de procedimento no tratamen-
to do AVC agudo com rt-PA sejam revistas no sentido de
incluir parâmetros de vigilância e controlo do angioedema.
Serão necessários estudos mais alargados para avaliar a pos-
sível associação entre IECA e rt-PA e futura limitação do uso
de IECA na terapêutica fibrinolítica.

E. Angioedema: complicação do tratamento do AVC agudo com rt-PA

Anabela Valadas, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria.
E-mail: Fanavaladas@sapo.pt
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Introdução
A hemorragia cerebral é a complicação mais temível da

terapêutica fibrinolítica no AVC agudo. A diferentes padrões de
transformação hemorrágica parecem estar associados meca-
nismos fisiopatológicos distintos. Os hematomas à distância
(remotos em relação ao infarto) sugerem patologia cerebral
pré-existente.

Método
Todos os doentes internados na Unidade de AVC com AVC

agudo tratados com rt-PA são prospectivamente registados
numa base de dados. Desta base de dados foram selecciona-
dos todos os doentes, incluídos entre Junho de 2003 e
Novembro de 2007, que apresentaram como complicação
hematoma intracerebral à distância.

Casos Clínicos
Apresentamos 3 casos de hematoma intracerebral à dis-

tância na série de 166 doentes com AVC agudo tratados com
rt-PA endovenoso. Caso 1 – Homem, 48 anos, com AVC
isquémico do território da artéria cerebral média (ACM) direita
(NIHSS 9) tratado com rt-PA aos 140 minutos e com melhoria
neurológica imediata (NIHSS 4). A TC CE (2º dia) e RM CE (6º
dia) revelaram hematomas bi-occipitais. O doente teve alta
com NIHSS 2 e Rankin 2; faleceu aos 2 meses de causa não
neurológica (tumor do pulmão). Caso 2 – Mulher, 66 anos, com
AVC isquémico do território da ACM esquerda (NIHSS 14) tra-

tada com rt-PA (metade da dose prevista por gengivorragia)
aos 180 minutos, com NIHSS 4 no final da perfusão. A 2ª TC
CE (4º dia) evidenciou hematoma caudado-capsular contrala-
teral ao infarto cerebral. Recuperação parcial: NIHSS 3 e
Rankin 1 na alta; Rankin 1 aos 3 meses. Caso 3 - Mulher, 76
anos, com AVC isquémico cardio-embólico do território da
artéria cerebral posterior direita, após administração de rt-PA
aos 180 minutos melhorou de NIHSS 6 para 3. A 2ª TC CE (4º
dia) mostrou leucoaraiosis, infarto occipito-talâmico direito
com transformação hemorrágica petequial e hematoma occi-
pital esquerdo. A RM CE com estudo de difusão (5º dia) mos-
trou cavernoma occipital esquerdo com hemorragia recente. A
doente recuperou parcialmente: NIHSS 2 e Rankin 1 na alta;
Rankin 1 aos 3 meses.

Discussão / Conclusão
1,8% dos doentes tratados com rt-PA apresentaram hema-

toma à distância, percentagem semelhante à descrita noutras
séries de doentes (1,3% NINDS; 3,7% ECASS 1; 2,0% ECASS
2; 3% SITS-MOST). Admitimos como causas possíveis para
os hematomas que identificámos: metastização cerebral/dis-
crasia hemorrágica associada a neoplasia, angiopatia hiper-
tensiva e cavernoma. Os nossos casos reforçam a necessida-
de de investigar os doentes com hematomas à distância após
rt-PA de forma a excluir outra patologia subjacente. A presen-
ça de hematomas à distância não parece influenciar o prog-
nóstico.

F. Hematoma intracerebral à distância como complicação do rt-PA no AVC
agudo

Filipa Falcão, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria.
E-mail: fnfalcao@net.sapo.pt
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Introdução
Numa percentagem significativa dos casos a etiologia do

acidente vascular cerebral (AVC) no jovem permanece por
esclarecer, mesmo quando são efectuadas investigações
exaustivas. A doença de Fabry e o CADASIL (Cerebral autoso-
mic dominant arteriopathy with subcortical infracts and leu-
coencephalopathy) são doenças monogénicas raras que
podem determinar a ocorrência de AVC em idade jovem. Não
existem até à data, dados consistentes que permitam estimar
a prevalência destas entidades no doente jovem com AVC,
nem seleccionar os casos nos quais a sua investigação deva
ser considerada. Em Portugal, não existem quaisquer dados
sobre esta eventual relação.

Metodologia
Foi efectuado um estudo prospectivo multicêntrico, no qual

durante um ano (Novembro de 2006 a Outubro de 2007) foram
incluídos todos os doentes jovens (idade compreendida entre
os 18 e os 55 anos) com um primeiro AVC, admitidos em 12
Serviços de Neurologia do país. Foram compilados dados
demográficos, clínicos e imagiológicos. A identificação das
entidades foi realizada mediante pesquisa das respectivas
mutações genéticas (no caso da doença de Fabry com
sequenciação completa do gene GLA, no CADASIL com
sequenciação dos exões 4,11,18,19 do gene do NOTCH3 –
aqueles em que foram mais vezes encontradas mutações em
doentes portugueses). 

O estudo foi aprovado pelas Comissões de Ética de todos
os hospitais e pela Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Todos os doentes assinaram o consentimento informado.

Resultados Preliminares
Foram avaliados 493 doentes, 60,9% do sexo masculino,

com idade média de 45,4±7,7 anos. Nesta população, 89,9%
dos doentes apresentava pelo menos um factor de risco para
doença cardiovascular, sendo os mais frequentes, os seguin-
tes: 48,3% consumo de álcool, 47,3%  hipertensão arterial,
45,0% dislipidémia e 36,7% tabagismo. 

Os eventos vasculares foram os seguintes: AVC isquémico
73,0% (causas presumíveis: 26,9% doença de pequenos
vasos, 22,0% cardioembolismo, 15,1% doença de grandes
vasos, 7,4% outras causas e 29% sem causa identificada),
AVC hemorrágico 23,3% (sendo que destes 32,9% correspon-
diam a hemorragia subaracnóideia) e trombose venosa cere-
bral 2,8%. 

Discussão / Conclusões
Serão divulgadas as prevalências da Doença de Fabry e de

CADASIL nesta população, o que poderá permitir uma melhor
orientação das estratégias de diagnóstico etiológico na popu-
lação jovem com AVC em Portugal

Patrocínio
GENZYME-Portugal.

G. Prevalência da doença de Fabry e de CADASIL em Portugal em doentes
jovens com um primeiro Acidente Vascular Cerebral: Resultados do
estudo PORTYSTROKE. 

Miguel Viana-Baptista1, Susana Ferreira2, Teresa Pinho e Melo3, Marta Carvalho4, Vítor Tedim Cruz5, Cátia Carmona1, Fernando Silva6, Carla
Ferreira7, Assunção Tuna8, Miguel Rodrigues9, André Leitão10, Amélia Nogueira Pinto11, João Paulo Gabriel12, Sofia Calado13, João Paulo
Oliveira2 e José Manuel Ferro3, em nome do grupo de investigadores do PORTYSTROKE (screening genetic conditions in PORTuguese
Young STROKE patients).
1-Serviço de Neurologia Hospital Garcia de Orta, Almada; 2-Serviço de Genética Médica Hospital de São João, Porto; 3-Serviço de Neurologia
Hospital de Santa Maria, Lisboa; 4-Serviço de Neurologia Hospital de São João, Porto; 5-Serviço de Neurologia Hospital de São Sebastião,
Feira; 6-Serviço de Neurologia Hospitais da Universidade de Coimbra; 7-Serviço de Neurologia Hospital de São Marcos, Braga; 8-Serviço de
Neurologia Hospital de Santo António, Porto; 9-Serviço de Neurolgia Hospital de São Bernardo, Setúbal; 10- Serviço de Neurologia Centro
Hospitalar dos Covões, Coimbra; 11-Serviço de Neurologia Hospital Fernando de Fonseca; 12-Serviço de Neurologia Hospital de São Pedro,
Vila Real; 13-Serviço de Neurologia Hospital de Egas Moniz, Lisboa.
E-mail: vbaptista@hgo.min-saude.pt
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Introdução 
A escala National Institute of Health (NIHSS) é corrente-

mente utilizada em Unidades de AVC (UAVC), sendo fiável
quando aplicada por vários profissionais de saúde. Uma forma
abreviada da escala já demonstrou ser útil na identificação de
doentes com AVC no pré-hospitalar. Existe pouca informação
sobre avaliação seriada na fase aguda com uma escala abre-
viada aplicada por Enfermeiros.

Objectivos
Avaliar a concordância entre Enfermeiros e Médicos na

escala NIHSS abreviada na avaliação sucessiva de doentes
numa UAVC. 

Métodos
Estudo prospectivo, observacional, com aplicação de uma

escala NIHSS abreviada em doentes internados numa UAVC.
Utilizam-se os itens 1, 4, 5, 6 e 10. As avaliações médicas são
feitas por 7 Neurologistas certificados na escala NIHSS e por
Enfermeiros da UAVC com treino prévio na escala. A aplicação
da escala por Enfermeiros é feita de forma independente.
Sendo um estudo pragmático, não há ocultação das observa-
ções dos dias anteriores ou do Médico, mas é estimulada a
aplicação da escala sem consultar outras avaliações. Utiliza-
se os coeficientes kappa ponderado e de Spearman para ava-
liar a concordância.

Resultados
De 185 doentes admitidos, foram excluídos 14 sem diag-

nóstico de AVC na fase aguda e 7 sem avaliações emparelha-

das de Enfermeiros e Médicos. Dos 164 doentes restantes
(62,8% sexo masculino) obtiveram-se 443 avaliações empare-
lhadas, correspondendo a 87,8% de AIT/AVC isquémicos e
12,2% hemorragias parenquimatosas, com média de idades
de 67,4 anos. A média de internamento foi de 4,1 dias.

Os valores de NIHSS na escala completa (Médico) situa-
ram-se entre 0 e 37. A concordância entre Enfermeiro e
Médico na escala abreviada (kappa ponderado) é de 0,83,
sendo a correlação entre observações (coeficiente de
Spearman) de 0,95 (p<0,001)

A concordância foi mínima para o item disartria (kappa
ponderado = 0,72) e máxima para os itens motores (kappa
ponderado = 0,82). As avaliações na admissão apresentaram
uma concordância inferior às subsequentes (kappa ponderado
0,78 versus 0,84).

Conclusões
Num estudo pragmático, a escala NIHSS abreviada, aplica-

da diariamente por Enfermeiros numa UAVC, mostrou uma
excelente concordância e correlação com a avaliação feita por
Médicos. O presente estudo não incluía ocultação da avalia-
ção do Médico, mas por regra as avaliações diárias do
Enfermeiro são anteriores às do Médico e este último avalia os
doentes sem conhecer a avaliação do Enfermeiro. Conclui-se
que para os itens seleccionados, a avaliação de Enfermagem
é fidedigna e permite avaliar a situação neurológica diária de
forma semelhante à avaliação médica.

H. Concordância entre Enfermeiros e Médicos na escala National Institute
of Health abreviada na fase aguda do acidente vascular cerebral 

Marisa Biscaia, Miguel Rodrigues, Rui Maltez Guerreiro, José Manuel Almeida, José Pinto Marques
Serviço de Neurologia, Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E.
E-mail: biscaiamarisa@sapo.pt
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Introdução 
A incidência de AVC em Portugal é elevada, como demons-

trado por estudos no Norte de Portugal e Torres Vedras. Há
assimetrias entre populações Urbanas e Rurais e aumento da
incidência com a idade. Portugal tem o 14º índice mundial de
envelhecimento e sem melhores estratégias de prevenção pri-
mária, o aumento dos idosos até 2050 aumentará a taxa de
incidência de AVC.

Objectivos
Avaliar a evolução da taxa de incidência de AVC resultante

do envelhecimento populacional até 2050.

Métodos
Utilizaram-se os estudos de base populacional realizados

no Norte e Torres Vedras, apenas com casos incidentes (pri-
meiro AVC na vida). Calcularam-se as taxas de incidência
específicas por grupo etário, na perspectiva Urbana (Norte
Urbano + Torres Vedras Urbano) e Rural (Norte Rural + Torres
Vedras Rural). Produziram-se taxas quinquenais desde 2000 a
2050, multiplicando as taxas específicas pelos grupos etários
das projecções populacionais (considerando fertilidade baixa)
para Portugal até 2050. Os resultados são expressos como
taxa (intervalos de confiança de 95%) por 100000 habitantes.

Resultados
Nas zonas urbanas, a taxa de incidência evoluiu de forma

linear desde 250,9 (228,4-273,4) em 2000 até 482,2 (436,9-

527,5) em 2050, correspondendo a um aumento quinquenal
médio de 6,8%. No sexo masculino os valores oscilam entre
234,1 (200,4-267,8) e 426,8 (362,0-491,6) e no sexo feminino
entre 266,9 (236,3-297,5) e 533,1 (468,7-597,4). 

As taxas nas áreas rurais apresentam um incremento linear
de 2000 a 2050 de 308,9 (275,3-342,4) até 633,6 (558,0-709,2)
(aumento quinquenal médio de 7,5%) entre 309,6 (272,3-
346,9) e 636,0 (561,0-711,1) no sexo masculino e entre 304,6
(257,5-351,7) e 636,3 (525,8-746,7) no sexo feminino. 

O incremento da incidência resulta do aumento dos indiví-
duos acima de 84 anos até 2025, e entre 45 e 84 anos após
2025.

O número total de primeiros AVC em Portugal evoluirá de
21500 até 37252 (25,7% com 85 ou mais anos) em 2050 apli-
cando taxas urbanas e entre 26470 e 48945 (21,8% com 85 ou
mais anos) utilizando taxas rurais. 

Um cenário de fertilidade média não altera o número abso-
luto de AVCs em 2050 mas levará a taxas de incidência global
inferiores em 2050 (evolução quinquenal urbana de 5,7% e
rural de 6,4%).

Conclusões
Sob a hipótese da estabilidade das incidências de AVC por

grupo etário calculadas em 2000, a incidência global duplicará
até 2050. Este aumento decorre da baixa fertilidade e aumento
dos idosos, com impacto clínico significativo, já que estes são
frequentemente excluídos das terapêuticas de fase aguda.

I. AVC em Portugal - futuro de uma epidemia 

Miguel Rodrigues1, Manuel Correia2
1- Serviço de Neurologia e Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Setúbal. 2- Serviço de Neurologia, Hospital Geral de Santo António, Centro
Hospitalar do Porto.
E-mail: mig.rodrigues@netcabo.pt
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Introdução e Objectivos
A contribuição genética para os AVCs está firmemente

estabelecida mas tem-se revelado difícil identificar as varian-
tes de susceptibilidade genética, possivelmente porque ape-
nas genes nucleares foram intensivamente investigados até
hoje. Mutações, polimorfismos e haplogrupos no DNA mito-
condrial foram implicados em várias patologias em que os
AVCs são uma das manifestações clínicas. O objectivo deste
estudo do tipo caso-controlo é avaliar a contribuição do geno-
ma mitochondrial no risco de AVCs isquémicos e na idade
com que se apresenta o primeiro AVC.

Metodologia
Genotipámos 28 polimorfismos mitocondriais que definem

os principais haplogrupos Europeus, em 534 pacientes com
AVCs isquémicos e 499 controlos recolhidos em Portugal, e
testámos a sua associação alélica e em haplogrupos com o
risco e idade de apresentação de AVCs isquémicos.

Resultados
O haplogroupo H1 foi observado significativamente menos

frequentemente em pacientes do que em controlos (razão de
probabilidades [RP]=0.61, intervalo de confiança [IC] de
95%=0.45-0.83, p=0.005), quando se compara cada haplogru-
po com todos os outros agrupados. Inversamente, as linha-
gens mitocondriais pre-HV/HV e U surgem como potenciais
factores genéticos que aumentam o risco para AVCs isquémi-
cos (RP=3.14, IC de 95%=1.41-7.01, p=0.004, e RP=2.87, IC
de 95%=1.13-7.28, p=0.022, respectivamente). Os polimorfis-
mos 3010GA, 7028CT e 11719GA influenciam significativa-
mente o risco de AVC, sendo que o seu estado alélico no
haplogrupo H1 corrobora o seu efeito protector. Nenhum dos
polimorpfismos ou haplogrupos testados está fortemente
associado com a idade de apresentação desta patologia.

Conclusões
O nosso estudo sugere que vários haplogrupos mitocon-

driais alteram o risco de AVC mas não influenciam a idade com
que estes se manifestam pela primeira vez.

J. O haplogrupo mitocondrial H1 reduz o risco de AVC isquémico

Alexandra Rosa1, Benedita V. Fonseca1, Tiago Krug1, Helena Manso1,2, Liliana Gouveia3, Isabel Albergaria2, Gisela Gaspar2, Ricardo Taipa4,
João Paulo Gabriel5, Manuel Correia4, Miguel Viana-Baptista6, Rita Moiron Simões7, Amélia Nogueira Pinto7, Carla Ferreira8, João Ramalho
Fontes8, Ilda Matos9, Mário Rui Silva5, Gabriela Lopes4, José M. Ferro3, Astrid M. Vicente1,2, Sofia A. Oliveira1

1Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras; 2Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa; 3Serviço de Neurologia, Hospital de Santa
Maria, Lisboa; 4Serviço de Neurologia, Hospital Geral de Santo António, Porto; 5Serviço de Neurologia, Hospital de São Pedro, Vila Real;
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Introdução
O enfarte maligno da artéria cerebral média (ACM) é uma

situação emergente, constituindo mais de 10% de todos os
AVC, com uma taxa de mortalidade de cerca de 80%. A prin-
cipal causa de morte é o edema cerebral grave com aumento
da pressão intracraniana, herniação cerebral, coma e morte. A
hemicraniectomia descompressiva é um procedimento cirúrgi-
co que visa reduzir a pressão intracraniana e diminuir a área de
tecido afectado, melhorando o prognóstico.

Objectivos
Avaliação da experiência inicial em hemicraniectomia des-

compressiva como tratamento de enfarte maligno da ACM
num hospital universitário.

Metodologia
Incluíram-se os doentes com enfarte maligno da ACM sub-

metidos a hemicraniectomia descompressiva de Novembro
2000 a Setembro 2007. O diagnóstico e a indicação para cra-
niectomia basearam-se em parâmetros clínicos e imagiológi-
cos, considerando os critérios de selecção utilizados em
ensaios multicêntricos. Analisaram-se idade, sexo, lateralida-
de do território afectado, estado neurológico na admissão (NIH
Stroke Scale – NIHSS, e Escala de Comas de Glasgow – ECG),
realização de trombólise, ECG pré-cirurgia, desvio da linha
média na tomografia cerebral (TC), tempo sintomas-cirurgia e
tamanho da craniectomia. Efectuou-se avaliação dos doentes
aos 3 meses com a escala de Rankin Modificada (mRS).
Utilizou-se estatística descritiva e testes não paramétricos.

Resultados
23 doentes foram submetidos a craniectomia descompres-

siva. Idade média 50,6±12,9 (16-75 anos), 15 homens. ACM
afectada: 60,9% direita, 39,1% esquerda. Admissão: NIHSS
médio 18 (n=16), ECG médio 13 (n=21). Cinco doentes sub-
metidos a trombólise. ECG médio pré-cirurgia 7,7 (n=18, 5
sedados). Desvio médio da linha média pré-cirurgia 10,6mm.
Maioria (38,9%) operada nas primeiras 48h; 23,2% às 48-96h
e os restantes às 96-180h. Tamanho médio da craniectomia
10,7cm. Aos 3 meses mRS de 3 em 1 caso, 4 em 17 e 6 em 5
(mortalidade de 21,8%). Quatro dos 5 falecidos apresentavam
na admissão ECG<9 (p=0,01). Não se encontrou correlação
significativa entre mRS aos 3 meses e desvio da linha média,
tamanho da craniectomia e tempo sintomas-cirurgia. 

Discussão
Concluiu-se que o procedimento cirúrgico maximiza o

potencial para a sobrevivência, embora numa condição de
incapacidade moderadamente grave. Para além do estado
neurológico na admissão, não se encontraram outros factores
de prognóstico nesta pequena série. Nomeadamente, dada a
variabilidade individual na rapidez de progressão clínico-ima-
giológica, não se encontrou associação entre o momento da
cirurgia e a evolução. A decisão desta cirurgia deve ser indivi-
dualizada, tendo em conta a perspectiva médica para a poten-
cial recuperação clínica e a opinião da família acerca da acei-
tação de sobrevivência com incapacidade significativa.

L. Craniectomia descompressiva no enfarte maligno da artéria cerebral
média

Ana Teresa Vide, João Massano1 e Elsa Azevedo1, pelo Grupo de Doença Vascular Cerebral do Hospital de São João
1-Hospital S. João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: ana_teresavide@yahoo.com
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Introdução
A recanalização espontânea da oclusão aterotrombótica da

artéria carótida interna (ACI) extracraniana não tem sido fre-
quentemente descrita. O presente estudo teve como objectivo
avaliar a frequência de recanalização parcial destas lesões
através de eco-Doppler carotídeo em doentes cuja primeira
manifestação clínica foi um acidente vascular cerebral (AVC).

Métodos
Foram revistos os exames de doentes com AVC isquémico

agudo e diagnóstico por eco-Doppler de oclusão de ACI sin-
tomática, num período de 3 anos. Seleccionaram-se aqueles
que fizeram exames de seguimento e que tinham oclusões
proximais (critérios ultrassonográficos morfológicos e veloci-
métricos). Excluíram-se os casos suspeitos ou confirmados de
dissecção ou de oclusão embólica mais distal, assim como os
casos de revascularização proximal mas sem aceleração do
fluxo, podendo corresponder a manutenção de oclusão mais
distalmente.

Resultados
De 150 casos com diagnóstico de oclusão de ACI, 84 doen-

tes tinham oclusão aterotrombótica proximal de ACI extracra-

niana, dos quais 36 realizaram exames de seguimento. Em 5
destes casos (13,8%) verificou-se, por critérios ultrassonográ-
ficos morfológicos e velocimétricos, uma recanalização parcial
da artéria no local anteriormente ocluído, passando a apresen-
tar uma estenose segmentar com aceleração significativa de
fluxo. O tempo médio entre o exame inicial e o controlo foi de
9,7 nos 31 casos não revascularizados e de 9,2 meses nos 5
casos com revascularização parcial. Destes, um foi submetido
a tratamento endovascular com colocação de stent e outro a
endarterectomia. A análise anatomopatológica da peça cirúrgi-
ca deste último caso confirmou tratar-se de placa de ateroma
complicada. Em ambos houve normalização das alterações
hemodinâmicas de colateralização prévias às intervenções,
avaliadas por Doppler transcraniano codificado a cor.  

Conclusão
A recanalização espontânea da oclusão aterotrombótica da

artéria carótida interna extracraniana em doentes com AVC
isquémico existe. Poderá ser útil a programação de pelo
menos um exame de seguimento em doentes com oclusão
recente desta artéria, uma vez que a recanalização parcial
pode indicar a necessidade de revascularização cirúrgica ou
endovascular, para prevenção secundária de AVC.

M. Recanalização Parcial de Oclusão Aterotrombótica da Carótida Interna
Extracraniana

Rosa Santos, Marta Carvalho1 e Elsa Azevedo1, pelo Grupo de Doença Vascular Cerebral do Hospital de São João
1-Hospital S. João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
E-mail: rosampsantos@hotmail.com
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A desnutrição é comum em utentes admitidos em Hospital
com Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo e nos que per-
manecem em meio hospitalar por longos períodos de tempo.

Muitas vezes a desnutrição e a desidratação estão relacio-
nadas com as dificuldades que os utentes com AVC têm a
nível da alimentação. Mais de 50% destes utentes, na fase
aguda, possuem disfagia. Estes utentes podem não ser capa-
zes de proteger a via aérea inferior com eficácia, o que pode-
rá aumentar o risco de pneumonia de aspiração, constituindo
uma das principais causas de morte pós-AVC. Uma elevada
percentagem de utentes melhora a capacidade de deglutição
durante os primeiros dias ou primeiras semanas. Desde a fase
aguda é fundamental intervir ao nível da capacidade de deglu-
tição através de estratégias de compensação e de reabilita-
ção. Uma das estratégias de compensação é a alteração da
consistência dos alimentos ingeridos. Quando o utente com
disfagia tem capacidade para deglutir alimentos com consis-
tência mole, estes deverão ter algumas características impor-
tantes: a) homogéneos, b) coesos e c) não aderentes, facili-

tando a deglutição e diminuindo o risco de aspiração. Estudos
realizados têm demonstrado que utentes que fazem aspiração
de mais de 10% do bolus alimentar, conscientes da sua difi-
culdade em deglutir, irão eliminar esses alimentos da sua
dieta, devido ao desconforto do engasgo e tosse constantes.
Se não existir acompanhamento, esta atitude poderá ter como
consequência a desnutrição e desidratação. 

Verificou-se que a dieta mole já existente no Hospital
Central de Faro (HCF) não possuía as características acima
mencionadas. Através de um trabalho de equipa constituída
por Terapeuta da Fala, Dietista e Equipa de Enfermagem da
UAVC, foi criada uma dieta mole AVC específica para utentes
com disfagia neurogénica, com o objectivo de diminuir o risco
de desnutrição e de aspiração, contribuindo para o aumento
da qualidade de vida do utente.

Esta iniciativa constitui a primeira etapa de um processo
em curso que visa a diminuição do risco associado à disfagia
neurogénica.

N. Dieta mole AVC – diminuição do risco de aspiração em utentes com
disfagia.

Alexandra Carvalhal; Mónica Glória; Susana Mestre
Unidade de AVC, Hospital Central de Faro, Faro.
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Introdução
A afasia resulta de lesão encefálica das estruturas envolvi-

das no processo da linguagem. Surge em mais de um terço
dos doentes com AVC, correspondendo o AVC isquémico a
quase dois terços dos casos na idade adulta. Há uma grande
variedade de testes para diagnosticar a afasia, mas uma ava-
liação breve que examine o discurso espontâneo, a nomea-
ção, a compreensão e a repetição deve permitir identificá-la e
distingui-la de quadros psiquiátricos ou demenciais. A terapia
da fala (TF) tem mostrado eficácia quando efectuada de forma
intensiva nos primeiros três meses após o AVC. 

Metodologia
Em Janeiro de 2007 foi elaborado um protocolo de avalia-

ção e  seguimento de doentes com AVC, que foi aplicado aos
doentes internados no Serviço de Neurologia. Procedeu-se a
um estudo retrospectivo, descritivo, através da revisão dos
protocolos dos doentes com afasia, preenchidos até
Novembro de 2007. A afasia foi avaliada segundo a
Classificação de Boston.

Resultados
Do total de doentes avaliados (173), 41 apresentavam com-

promisso da linguagem, sendo 23 do sexo masculino e 18 do
sexo feminino, com uma média de idades de 75 anos
(DP±13,2). O AVC isquémico foi a causa da afasia em 35 doen-

tes, sendo hemorrágico nos restantes; a localização da lesão
foi no hemisfério esquerdo em 36 doentes, bilateral em três e
no hemisfério direito nos outros dois. Os tipos de afasia mais
frequentes foram a afasia global, em 21 doentes, e a afasia de
Broca, em nove doentes; diagnosticou-se afasia transcortical
motora em quatro, afasia de Wernicke em dois, afasia de con-
dução em três e afasia anómica noutros três. Doze doentes
efectuaram TF no SMFR: cinco iniciaram no internamento e
sete em ambulatório; as sessões foram bissemanais em sete
doentes, sendo mais intensiva nos outros cinco. Dos 41 doen-
tes 17 foram reavaliados, 13 nos primeiros três meses. Destes
17 doentes oito iniciaram TF, tendo havido evolução favorável
em cinco. Os restantes doentes reavaliados não efectuaram
qualquer programa, tendo havido evolução espontânea para
um tipo de afasia menos grave em três, não se detectando
melhoria nos restantes seis.

Discussão
A afasia é uma consequência frequente do AVC. Nos pri-

meiros meses após a lesão pode ocorrer recuperação espon-
tânea, sendo os factores mais importantes a localização e
tamanho da lesão e a idade do doente. A taxa de recuperação
completa parece estar relacionada com a precocidade diag-
nóstica. A reabilitação mostra grande relevância na evolução
para uma linguagem funcional, aguardando-se contributos far-
macológicos, cirúrgicos e neurovasculares.

O. Afasia no AVC: Experiência do SMFR/CHC

Mafalda Bártolo, Tiago Ribeira, Susana Santos, Lília Martins, Renato Nunes
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação/Centro Hospitalar de Coimbra.
E-mail: mafalda_bartolo@hotmail.com
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Introdução
Cerca de 50% dos doentes com AVC apresentam uma

importante incapacidade devido a sequelas motoras, nas
quais se inclui a espasticidade. O baclofeno intratecal (BI) tem
sido utilizado com bons resultados no tratamento da espasti-
cidade em doentes com AVC, sendo superior à medicação
oral, no que diz respeito à eficácia e aos efeitos colaterais da
medicação sistémica. Os autores apresentam os resultados
do tratamento da espasticidade com BI numa série hospitalar.

Metodologia
Os doentes com défices motores residuais após AVC foram

reavaliados após a alta hospitalar. Foram  seleccionados para
implantação de uma bomba perfusora de BI aqueles que respei-
tavam os seguintes critérios:> 6 meses de espasticidade refrac-
tária à medicação oral e à reabilitação fisiátrica, escala modifica-
da de Rankin >2 (mRS) e boa resposta a um teste inicial com BI
de 50-100µg. Efectuou-se uma avaliação antes e em fase esta-
bilizada de tratamento com BI com as escalas de espasticidade
modificada de Ashworth (mAS), de força muscular do British
Medical Research Council (BMRC), de espasmos de Penn (EP),
de reflexos (ER), de mRS e de Barthel (EB), para além de uma
avaliação da morbilidade associada ao procedimento. 

Resultados
Seleccionaram-se para o tratamento com BI dezasseis

doentes (2 mulheres) com AVC, idade média 56 anos (46-77).
Todos os doentes melhoraram de forma significativa nas esca-
las mAS, EP e ER. Foi objectivada uma melhoria na escala de
BMRC mas sem significado estatístico. Seis doentes melhora-
ram na escala de mRS e dez doentes na de EB. A dose média
de BI utilizada foi de 341,8µg. No pós-operatório precoce
cinco doentes apresentaram cefaleias intensas e vómitos, um
teve infecção no local de inserção do catéter e um doente teve
infecção da loca abdominal.

Conclusão
O baclofeno intratecal pode ser usado em doenças neuro-

lógicas com espasticidade refractária, como o AVC. Esta abor-
dagem terapêutica permite uma melhoria no estado funcional
motor e na qualidade de vida em doentes com AVC previa-
mente bem seleccionados, com uma baixa morbilidade.
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Perante novas perspectivas na abordagem da pessoa com
AVC, torna-se fundamental melhorar a eficácia e a eficiência
da prestação de cuidados de saúde, de forma a melhor habi-
litar e capacitar essas pessoas com vista à melhoria da quali-
dade de vida.

Tendo constatado algum défice de informação acerca do
tema e a sua não integração na prática dos profissionais de
saúde, surgiu a ideia da realização deste trabalho, que se iniciou
com uma revisão bibliográfica acerca da neuroplasticidade e
suas implicações nos diversos procedimentos terapêuticos. 

É neste contexto que surge o presente trabalho, que deve
ser encarado como auxiliar do profissional de saúde na procu-
ra da uniformização de melhores práticas, tendo como base o
conceito de neuroplasticidade.

O objectivo geral deste trabalho consiste em explorar con-
ceitos como propriocepção e neuroplasticidade, para que os
resultados da reabilitação sejam maximizados. Como objecti-
vos específicos pretende-se optimizar a colaboração entre
profissionais de saúde para uma abordagem uniformizada da
pessoa com AVC - relacionando os conceitos abordados com
posicionamentos, transferências, auxílio de marcha e activida-
des de vida – para além de demonstrar algumas técnicas de
gestão de esforços/cargas para prevenir lesões musculo-
esqueléticas nos profissionais de saúde.

Neste trabalho encontram-se detalhadamente descritos e
ilustrados diversos procedimentos terapêuticos (através de
esquemas, fotografias e filmes), tidos como os mais correctos
na perspectiva da neuroplasticidade, realçando-se que a
adaptação a cada pessoa é essencial.

A neuroplasticidade deve surgir como base de uma abor-
dagem interdisciplinar à pessoa com AVC e deve ser um con-
ceito dominado por todos os profissionais de saúde, de forma
a se perceber a importância de proporcionar inputs correctos
(baseados no conceito de movimento normal), uma vez que
estes, depois de integrados serão reproduzidos. Assim, qual-
quer input (correcto ou incorrecto), depois de integrado, difi-
cilmente será alterado.

Espera-se que deste trabalho surja uma perspectiva de
abordagem uniformizada entre os diversos profissionais, no
sentido da melhoria da qualidade de vida das pessoas.

São diversos os factores que, por vezes, não permitem por
em prática o ideal aqui exposto. Cabe, deste modo, aos pro-
fissionais a identificação das limitações, no sentido de as ten-
tar superar com os meios existentes, e às instituições, a cria-
ção das condições necessárias.

Q. Neuroplasticidade na Abordagem da Pessoa com Acidente Vascular
Cerebral
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