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Lisboa, 27 de Outubro de 2012 

Resumo dos trabalhos 

 

Casos Clínicos: 

 

1 - Oclusão carotídea parcialmente colateralizada a jusante, com estenose 
contralateral 
Sandra Moreira, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
 
Introdução: Embora esteja razoavelmente estabelecida a indicação para 
intervenção sobre estenoses carotídeas sintomáticas severas, é menos 
consensual e linear a decisão de intervenção sobre a carótida assintomática 
nas situações em que esta pode estar a influir na eficácia da colateralização 
cerebral.  
Caso Clínico: Homem de 49 anos, previamente autónomo, com antecedentes 
de tabagismo e dislipidemia. 
Foi admitido no SU como Via Verde de AVC, por quadro compatível com PACI 
do ramo superior da artéria cerebral média direita desde o acordar. Teria tido 
episódio idêntico na véspera, autolimitado em horas. A TC CE na admissão 
não apresentava alterações de significado recente e não se encontravam 
disponíveis técnicas de mismatch DWI/PWI. 
Foi investigado com ECG e Ecocardiograma transtorácico sem alterações de 
relevo; Eco-doppler cervical e transcraniano revelou oclusão completa da ACI 
direita com sinais de colateralização pela a. oftâlmica direita, ACoA e ACoP 
direita mas amortecimento persistente da ACM direita; associava-se estenose 
intercorrente de ~50% na ACI esquerda, eventualmente a influir na eficácia da 
colateralização. 
Discussão: Pretende-se estimular a discussão sobre a decisão de trombólise 
no wake-up-stroke e as possíveis estratégias para otimização da 
colateralização vascular. 
 

2 - Enfarte em território carotídeo com estenoses severas da a. basilar e 
carótida contralateral 
Sandra Moreira, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
 
Introdução: Embora esteja razoavelmente estabelecida a indicação para 
intervenção sobre estenoses carotídeas sintomáticas severas, é menos 
consensual e linear a decisão de intervenção sobre os demais vasos 
assintomáticos nas situações em que estes possam estar a influir na eficácia 
da colateralização cerebral.  
Caso Clínico: Homem de 53 anos, previamente autónomo, ex-fumador, com 
antecedentes de HTA e dislipidemia. 
Recorreu ao SU por quadro de hemianópsia homónima esquerda, hemiparésia 
e hemi-hipostesia esquerdas com 3 dias de evolução. A TC CE confirmou 
enfartes recentes nos territórios da ACM e ACA direita. 
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Estudos consecutivos por eco-Doppler cervical e transcraniano, angio-RM e 
angiografia cerebral esclareceram quase-oclusão da ACI direita, compensada 
por colateralização a jusante pela a. oftálmica, ACoA e ACoP, apesar de 
estenoses graves da ACI esquerda (80%) e a. basilar.  
Discussão: Pretende-se estimular a discussão quanto à indicação e melhores 
métodos para intervenção sobre os eixos vasculares assintomáticos, com vista 
a optimizar a colateralização hemodinâmica. 
 
 
3 - AIT recorrentes em território posterior com inversão da a. basilar e 
estenoses carotídeas bilaterais 
Sandra Moreira, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
 
Introdução: Não sendo consensuais, num doente com AIT recorrentes do 
território posterior, as indicações para intervenção endovascular sobre as 
artérias vertebrais e basilar, mais controversa ainda será uma intervenção 
sobre as artérias carótidas quando a art. basilar é perfundida por 
colateralização antero-posterior. 
Caso Clínico: Homem de 53 anos, previamente autónomo, ex-fumador, com 
antecedentes de HTA, dislipidemia e bypass aorto-femoral; duplamente anti-
agregado. 
Seguido desde há 1 ano por AIT vertebro-basilares recorrentes frequentes, 
após internamento há 5 anos pelos mesmos motivos. 
Na sequência de eco-Doppler e angio-TC equívocos, realizou angiografia 
convencional a documentar estenose de 40-50% na ACI direita, estenose de 
50-60% na ACI esquerda, V4 direita a terminar em PICA, V4 esquerda irregular 
e com oclusão distal, P1 esquerda hipoplásica e artéria basilar perfundida 
retrogradamente, sobretudo pela ACoP direita. 
Mantém AIT recorrentes mesmo após hipocoagulação e suspensão de todos 
os anti-hipertensores. 
Discussão: Pretende-se estimular a discussão sobre os alvos e estratégias de 
otimização tensional, bem como a eventual indicação para intervenção sobre 
as carótidas em doente com AIT do território posterior. 
 
4 - AIT hemodinâmicos recorrentes, com estenose carotídea severa 

bilateral 

Sandra Moreira, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
 
Introdução: Embora esteja razoavelmente estabelecida a indicação para 
trombólise no AVC agudo, é menos consensual a decisão de trombólise no 
doente assintomático com AIT recente, quando pode ser documentada lesão 
vascular instável.  
Caso Clínico: Homem de 60 anos, previamente autónomo, com antecedentes 
pessoais de tabagismo e HTA. 
Recorreu ao SU após 5 AIT no território carotídeo esquerdo em menos de 24h. 
Encontrava-se assintomático na admissão e sem alterações de significado 
recente na TC CE. 
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Estudos consecutivos por angio-TC, eco-Doppler cervical e transcraniano e 
angiografia convencional documentaram, entre outras, estenoses de 70-80% 
na ACI direita e 80-90% na ACI esquerda (com amortecimento a jusante), 
estenoses mal quantificadas de ambos os sifões carotídeos e fluxo amortecido 
na ACM esquerda, não obstante sinais de colateralização pela a. oftálmica e 
ACoP ipsilateral (equívocos ao nível da ACoA). 
Voltou a apresentar AIT no internamento, em contexto hipotensivo. 
Discussão: Pretende-se estimular a discussão sobre a decisão de trombólise 
ou hipocoagulação no doente assintomático com lesão vascular documentada, 
bem como as possíveis estratégias para otimização da colateralização 
hemodinâmica. 
 
 
5 - Trombo endoluminal isolado carotídeo e anemia grave: que 
tratamento?  
Miguel Grilo1,2, Joana Meireles1,2, Carmen Ferreira1, Rosa Santos1,2, Elsa 
Azevedo1,2, Marta Carvalho1,2 

Pelo Grupo de Doença Vascular Cerebral do Centro Hospitalar de São João1, 
Porto 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto2 

 
Introdução: Um dos desafios clínicos do AVC isquémico no adulto jovem é a 
etiologia e a fisiopatologia. A anemia ferropénica tem sido implicada em 
estados protrombóticos por mecanismos patogénicos ainda não 
completamente esclarecidos. Neste contexto, casos de AVC isquémico 
associado a trombo isolado carotídeo têm sido descritos, não havendo 
evidência de qual o tratamento mais adequado. 
Caso Clínico: Homem de 45 anos, sem fatores de risco vascular conhecidos, 
recorre ao serviço de urgência por hematoquésia com 15 dias de evolução. 
Encontrava-se normotenso e foi constatada anemia hipocrómica microcítica 
(hemoglobina 5,8g/dL), pelo que iniciou terapia transfusional. Durante a 
transfusão, apresentou início súbito de afasia motora, hemianopsia homónima 
direita e hemiparesia braquiofacial ipsilateral, pontuando 21 no NIHSS. A TC 
cerebral não apresentava lesões. Por sangramento recente e anemia grave 
não foi candidato a trombólise endovenosa. Efetuou angioTC que excluiu 
oclusão de grande vaso, pelo que não foi submetido a trombectomia mecânica. 
Do estudo analítico da admissão na U.AVC destaca-se contagem de plaquetas 
normal, deficiência de ferro e de ferritina, com transferrina elevada, e 
heterozigotia para termolabilidade MTHFR (C677T), sem outras alterações 
incluindo estudo imunológico e protrombótico. Foi objetivado por eco-Doppler 
trombo endoluminal na carótida interna esquerda proximal condicionando 
estenose luminal de cerca de 45% ao 2º dia, progredindo para 80% na 
avaliação ao 7º dia (foi na altura ponderada intervenção cirúrgica) e 
verificando-se já melhoria (40%) ao 12º dia. Ecocardiograma transtorácico sem 
alterações de relevo. O estudo endoscópico digestivo identificou úlcera 
duodenal de fundo branco, diverticulose cólica e hemorróidas. Não foi 
hipocoagulado em dose terapêutica devido à lesão cerebral extensa em TC 
cerebral de controlo. Foi tratado com transfusão de GR, aspirina, estatina, 
omeprazol e ferro. Aos 20 dias, pontuava 10 no NIHSS, com mRankin 3, e 
tinha hemoglobina de 11 g/dL.  
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Discussão: Os casos de trombo endoluminal isolado carotídeo levantam várias 
questões, nomeadamente relacionadas com os critérios de diagnóstico 
ecográfico, com a sua etiologia e fatores de risco, com o mecanismo 
fisiopatológico, e finalmente com o seu tratamento médico ou cirúrgico. Com o 
presente caso pretende-se realçar as dificuldades que estas questões trazem à 
decisão clinica individual. 
 
6 - Dissecção carotídea acompanhada por hiperperfusão cerebral 
ipsilateral 
João Pinho1, Sofia Rocha1, Sara Varanda1, Manuel Ribeiro2, Jaime Rocha2, 
Carla Ferreira1 
1 Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 
2 Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga 
 
Introdução: As dissecções de artérias cervicais apresentam-se em cerca de 
2/3 dos casos como AVCs isquémicos, sendo outras apresentações como 
sinais locais isolados, AITs ou hemorragia subaracnoideia menos frequentes. 
Caso clínico: Homem de 63 anos, dextro, pedreiro, com antecedentes de 
perturbação de stress pós-traumático, medicado com clobazam 10mg em SOS. 
Levado ao SU por evolução de 3 dias de alteração do comportamento e 2 dias 
de evolução de alteração da fala com agravamento progressivo. Sem 
traumatismo craniano ou cervical. Na admissão apresentava-se hipertenso, 
com disfasia mista, hemianópsia homónima direita, paresia facial central direita 
e hemiparésia direita discreta (4+/5). Objectivaram-se ptose parcial e miose 
esquerdas. Na admissão a TAC cerebral revelou apagamento de sulcos 
hemisféricos esquerdos e a AngioTAC arterial mostrou dissecção da porção 
extracraniana da artéria carótida interna esquerda. Foi hipocoagulado e, 
gradualmente, teve melhoria sequencial do défice motor, defeito de campo 
visual e da alteração da linguagem, mantendo síndrome de Horner parcial 
esquerdo. A RM cerebral a D9 excluíu lesões isquémicas agudas e mostrou 
persistência de apagamento de sulcos corticais hemisféricos esquerdos. A TAC 
de perfusão revelou aumento da perfusão cortical hemisférica esquerda, tendo 
sido observada ligeira assimetria das velocidades sistólicas das ACMs no 
Doppler transcraniano (esquerda > direita). O EEG a D12 era normal. Três 
meses depois foi reavaliado em consulta, assintomático, mantendo apenas 
discreta ptose parcial esquerda. 
Discussão: A forma de instalação e melhoria dos défices neurológicos focais 
neste caso foi gradual, o que é contra a sua natureza vascular isquémica. A 
investigação confirmou a ausência de enfartes recentes e mostrou evidência de 
hiperperfusão cerebral ipsilateral à dissecção carotídea. Especulamos que a 
lesão das fibras simpáticas provenientes do gânglio cervical superior, que 
inervam as grandes artérias cerebrais intracranianas, levou à disfunção da 
autorregulação vascular cerebral mais a jusante e originou hiperémia ipsilateral. 
Sugerimos, então, que se trate de uma síndrome de hiperperfusão cerebral 
secundária a dissecção carotídea. 
 
7 - Lesão talâmica em doente jovem – enfarte arterial ou venoso? 
Diana Sousa, Ruth Geraldes, Patrícia Canhão 
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências, 
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal 
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Introdução – A patologia talâmica é variada e multifactorial e o diagnóstico 
diferencial das lesões hemorrágicas inclui isquémia com transformação e 
enfarte venoso por trombose do sistema profundo. 
Caso clínico - Doente do género feminino, 45 anos medicada com 
contraceptivo oral. Instalação súbita, não precedida por manobras de Valsalva, 
de assimetria facial. Refere episódio concomitante de perda de força no 
segmento distal do membro superior com duração de cerca de 1 minuto. À 
entrada objectivou-se parésia facial central esquerda. Não foi observada 
alteração do estado de consciência, defeito de memória ou outra alteração 
neuropsicológica. A TC-CE mostrou hipodensidade talâmica anterior à direita. 
Na RM evidenciava-se lesão arredondada no tálamo e braço posterior da 
cápsula interna à direita, medindo cerca de 18 x 19 x 15mm de maiores 
diâmetros, com evolução de sinal heterogénea, identificando-se hipersinal 
periférico nas ponderações TR longo e área central de hipossinal que se 
acentuava na sequência T2* em relação com hemorragia aguda em área de 
enfarte. A lesão condicionava efeito de massa traduzido por moldagem das 
paredes do III ventrículo e apresentava realce com gadolínio em anel periférico 
irregular. O estudo venoso por RM mostrou permeabilidade do sistema venoso 
profundo.  
Destacam-se como dados positivos da investigação a presença de foramen 
oval patente com aneurisma do septo interauricular por ecocardiografia 
(transtorácica e transesofágica) e a identificação de anticorpos anti-dsDNA 
positivos. Restante investigação negativa, incluindo Angio RM (fase arterial e 
venosa), estudo ECG Holter, anticorpos antinucleares e restante estudo de 
auto-imunidade e alterações protrombóticas dos factores de coagulação.  
Perante a apresentação do quadro clinico e os aspectos imagiológicos foram 
estabelecidas várias hipóteses diagnósticas: 1) lesão isquémica do território da 
artéria polar anterior e/ou artéria paramediana direita, com transformação 
hemorrágica, embora o quadro clínico fosse atípico para esta apresentação; 2) 
enfarte venoso hemorrágico (veia tálamo-perfurante) dada a escassez de 
manifestações clínicas e a presença de hemorragia central; 3) Apesar de ter 
sido considerado menos provável não foi possível excluir a hipótese de 
processo neoformativo. 
A doente teve alta sob antiagregação com indicação para repetir RM para 
controlo evolutivo, tendo realizado nova avaliação 2 meses depois, a qual 
mostrou lesão sequelar, com significativa regressão (4mm), mantendo 
evidência de depósito de hemossiderina na maior parte da sua extensão. 
Evidenciavam-se nesta fase bordos definidos, sem efeito de massa. Mantinha 
realce central infracentrimétrico com gadolínio.  
O objectivo da apresentação deste caso é discutir a natureza da lesão talâmica 
e o diagnóstico diferencial entre enfarte venoso e arterial, atendendo à 
apresentação clínica, localização da lesão e resultados da investigação.  
 
 
8 - AVC multifocais síncronos em doente jovem com FOP e aneurisma 
associado do septo IA 
Sandra Moreira, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
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Introdução: Não existindo ainda evidência categórica que favoreça a 
hipocoagulação ou o encerramento endovascular de um FOP documentado 
aquando de um primeiro AVC, alguns autores defendem que a coexistência de 
aneurisma do septo IA pode indiciar risco adicional a justificar intervenção. 
Caso Clínico: Mulher de 35 anos, previamente autónoma, com antecedentes 
pessoais de dislipidemia e taquicardia supra-ventricular submetida a ablação 7 
anos antes; medicada com contracetivo oral. 
Recorreu ao SU por queixas visuais desde o acordar. Apresentava 
hemianopsia homónima direita, sem outras alterações ao EN. TC CE revelou 
enfartes agudos síncronos em território da ACP esquerda, ASCA direita e PICA 
esquerda. Apresentava D-dímeros normais, sem evidência sugestiva de TVP. 
Foi investigada com ECG em ritmo sinusal, eco-Doppler cervical e 
transcraniano sem alterações relevantes e estudo de trombofilias e auto-
imunidade negativo. 
Realizou Ecocardiograma transtorácico a evidenciar aneurisma da porção 
média do septo IA, sem aparentes soluções de continuidade ou fluxos trans-
septais.  A monitorização das ACM’s foi porém sugestiva de shunt direito-
esquerdo intra-cardíaco, com o ecocardiograma transesofágico a confirmar 
FOP patente com shunt direito-esquerdo e aneurisma do septo IA.  
Discussão: Pretende-se estimular a discussão e o consenso dos peritos 
portugueses acerca da pertinência da pesquisa de FOP no AVC criptogénico, 
da melhor metodologia de imagem na rotina e das indicações para 
hipocoagulação e/ou encerramento endovascular.  
 
9 - Endocardite Infecciosa  - o lado neurológico 
Carlos Andrade, Miguel Grilo, João Massano 
Centro Hospitalar de São João, Porto 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 
Introdução: A endocardite infecciosa é uma doença cardíaca rara que, apesar 
dos avanços médicos e cirúrgicos, mantém uma morbilidade e uma mortalidade 
elevadas, comummente devidas a complicações neurológicas. O embolismo 
proveniente das válvulas infectadas provoca défices focais em 9-22% dos 
casos. A probabilidade de transformação hemorrágica nestes casos é elevada 
pelo que o timing da decisão cirúrgica deve ser ponderado, dado o uso de 
hipocoagulação per-operatoriamente (na circulação extra-corpórea) ou 
posteriormente se válvulas mecânicas. Apresenta-se um caso em que reflecte 
esta problemática. 
Caso Clínico :Homem de  51 anos, em estudo por neoplasia pulmonar 
(provável linfoma B), deu entrada no SU por um Enfarte Agudo do Miocárdio 
sem Supra-ST.  O Ecocardiograma transtorácico e transesofágico revela uma 
Insuficiência Mitral severa (com vegetação e perfuração do folheto posterior), 
Insuficiência Aórtica moderada (igualmente com imagem sugestiva de 
vegetação) e Insuficiência Tricúspide ligeira a moderada (PSAP: 49mmHg). 
Cateterismo cardíaco sem doença coronária. Foi isolado  Enterococcus faecalis 
multissensível, tendo iniciado antibioterapia dirigida. Ainda durante este 
episódio (e no contexto de estadiamento da neoplasia) realizou  RMN-CE que 
demonstrou uma lesão isquémica fronto-temporo-parieto-insular com 
componente hemorrágico insular. Este não teve tradução clínica, encontrando-
se o doente assintomático do ponto de vista Neurológico e estável do ponto de 
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vista cardíaco. Foi decidido protelar a cirurgia, tendo-se realizado 4 semanas 
após a documentação imagiológica. No entretanto realizou ainda AngioTC 
cerebral para exclusão de possíveis aneurismas micóticos e TC-CE seriadas 
para documentar a total reabsorção do foco hemorrágico.  Não se 
documentaram complicações até a data de alta, tendo-se optado pela 
substituição por próteses biológicas. 
Conclusão: O manuseamento dos enfartes cerebrais nos doentes com doença 
valvular requer  uma abordagem multidisciplinar, com a ponderação dos 
benefícios e dos riscos de protelar a cirurgia. Esta dicotomia exacerba-se 
aquando da ocorrência de um evento hemorrágico cerebral (secundário ou 
não). Apresenta-se um caso representativo deste paradigma.  
 
10 - Certezas e Incertezas na Fibrilhação Auricular 
Liliana Pereira, Miguel Rodrigues 
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta 
 
Caso Clínico: Mulher, 77 anos, com antecedentes de doença valvular mitral 
com regurgitação moderada/grave, substituída em Março/2012 por prótese 
biológica; fibrilhação auricular paroxística (FAP) anticoagulada com varfarina; 
hipertensão arterial; dislipidémia e diabetes não-insulinotratada. 
Foi submetida a trombólise endovenosa em 29/08/2012 às 2h30min de 
evolução de quadro clínico sugestivo de enfarte total da circulação anterior 
esquerda, pontuando 23 na escala NIHSS.  
Evoluiu favoravelmente para afasia transcortical motora e hemiparésia direita 
discreta, fazendo marcha autónoma, mas manteve disfagia para líquidos com 
necessidade de sonda naso-gástrica (SNG). 
Os exames de imagem evidenciaram oclusão da artéria cerebral média 
esquerda na transição entre os segmentos M1 e M2, e posteriormente enfarte 
isquémico insular e lenticulo-capsular esquerdo. 
Perante o atingimento de um grande vaso cerebral em doente com história de 
FAP e insuficientemente hipocoagulada (INR à entrada 1,7 com informação de 
frequentes valores infra-terapêuticos prévios) considerou-se mais provável a 
etiologia cardioembólica, embora não tenha sido possível documentar a 
arritmia. 
No internamento observou-se resistência à varfarina. Apesar da natureza 
valvular da FAP, optou-se, juntamente com o cardiologista, por anticoagulação 
com dabigatrano. A administração deste foi complicada por ineficácia da 
administração do conteúdo das cápsulas pela SNG, alterando-se a prescrição 
para rivaroxabano cuja formulação são comprimidos de pequenas dimensões. 
Discussão: A resistência à varfarina é pouco comum, verificando-se após 
exclusão de interacções medicamentosas e interferência da dieta. Apesar 
do elevado risco embólico na fibrilhação auricular (FA) valvular, estes doentes 
são excluídos dos ensaios clínicos com anticoagulantes orais. Em 
recomendações de peritos presume-se que a varfarina é a melhor opção por 
analogia com FA não valvular, mas não são dadas indicações para quando não 
se consegue hipocoagulação adequada com este fármaco. 
A disfagia é frequentemente factor de morbilidade adicional no AVC, com 
necessidade de técnicas de reabilitação dirigidas. Ignorá-la pode comprometer 
a administração da terapêutica e adequado suporte nutricional. 
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11 - Angiopatia Cerebral Proliferativa: uma causa rara de hemorragia 
cerebral 
Ana Gouveia1, Tiago Parreira2, Fernando Silva1, Gustavo Cordeiro1 
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: A Angiopatia Cerebral Proliferativa (ACP) é uma malformação 
vascular rara, que se distingue das Malformações Arteriovenosas (MAVs) 
clássicas pela sua angioarquitectura, história natural, apresentação clínica e 
abordagem terapêutica. Os autores descrevem o caso de um doente a quem 
foi diagnosticada ACP na sequência da instalação de uma hemorragia lobar. 
Caso clínico: Doente do sexo masculino, 20 anos, fumador, admitido no 
Serviço de Urgência por quadro de instalação súbita de cefaleia, diminuição da 
força muscular dos membros direitos e alteração da linguagem, com cerca de 4 
horas de evolução. Apresentava ao exame neurológico afasia posterior e 
hemiparésia direita grau 4/5. A TC CE realizada mostrou um hematoma parietal 
esquerdo. O estudo complementar por RMN CE e angiografia cerebral revelou 
a presença de uma malformação vascular, localizada no território de fronteira 
entre a ACA e a ACM esquerdas, constituída por uma extensa rede vascular de 
capilares malformativos sugestivos de angiogénese. As artérias nutritivas da 
malformação vascular e as veias de drenagem não apresentavam calibre 
aumentado, e não foi identificado um nídus típico de MAV pial, aspectos 
compatíveis com angiopatia proliferativa. Dadas as características da lesão, 
considerou-se não existir indicação para tratamento cirúrgico. Aos 6 meses de 
evolução, não ocorreram novos sintomas e verifica-se uma melhoria dos 
défices neurológicos. 
Discussão: Actualmente, o tratamento primário da ACP é controverso, não 
estando indicadas as opções habitualmente preconizadas para o tratamento 
das MAVs piais. Apresentam-se as opções terapêuticas descritas na literatura 
para esta entidade e discute-se a abordagem mais correcta a adoptar no 
doente referido. 
 
12 - Damned if you do, damned if you don't” 
Guilherme Silva; António Oliveira Silva; Pedro Abreu (Grupo de Estudos de 
Doença Vascular Cerebral do Centro Hospitalar de São João) 
 
Introdução: Os doentes com hemorragia subaracnoideia representam 3-5% 
daqueles com acidentes vasculares cerebrais, sendo que a grande maioria se 
deve à rutura de aneurismas. Em menos de 30% dos casos estes são 
múltiplos, sendo descobertos após um evento vascular associado. A fibrilhação 
auricular é uma doença que requer tratamento hipocoagulante, e com maior 
razão ainda nos casos em que se verifica a existência de um trombo 
intracardíaco associado. 
A abordagem de um caso com co-existência destas patologias torna-se 
desafiante dado o caráter antagónico de algumas medidas terapêuticas. 
Caso Clínico: Homem de 62 anos, com antecedentes de hemorragia 
intracerebral e FA (medicado com acenocumarol). Internado por hemorragia 
subaracnoideia por suposta rutura de aneurisma da artéria basilar (escala Hunt 
& Hess 2, Fiasher 4, WFNS 1), que foi considerado não ter indicação cirúrgica. 
O estudo angiográfico revelou múltiplas alterações do calibre dos vasos, com 
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aneurismas a nível da carótida interna, PICA esquerda e AICA direita. A 
abordagem endovascular dos aneurismas foi rejeitada pela difícil acessibilidade 
e risco de eventos isquémicos decorrentes do procedimento. Verificou-se 
existência de volumoso trombo apendicular na aurícula esquerda em 
ecocardiograma transesofágico, com caraterísticas que contra-indicavam 
procedimento de encerramento percutâneo do apêndice auricular.  
Foi decidido não hipocoagular o doente, mantendo-se uma atitude 
conservadora. 
Conclusão: O caso acima descrito põe em destaque a dificuldade e caráter 
por vezes controverso de decisões terapêuticas, ao associar patologias com 
forte indicação e forte contraindicação para tratamento anticoagulante. 
 
13 - O dilema na prevenção primária e secundária do AVC em doentes 
com siderose superficial 
Barreto RD, Ruano L, Cruz VT 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, Portugal 
 
Introdução: A siderose superficial é uma entidade clínica pouco reconhecida 
que resulta de hemorragia subaracnoídea crónica e deposição de metabolitos 
do ferro em diversas localizações subpiais do Sistema Nervoso Central. A 
doença inicia-se frequentemente por surdez neurossensorial e ataxia do tipo 
cerebeloso mas anósmia, mielopatia, demência do tipo fronto-temporal e 
parésia de nervos cranianos já foram descritos em vários casos. O seu 
tratamento implica a pesquisa e encerramento da fonte hemorrágica, além do 
controlo de outros factores potencialmente prejudiciais (pró-hemorrágicos, 
p.e.). 
Apresentamos dois casos clínicos recentes com diagnóstico de siderose 
superficial associada ao uso de anticoagulação oral e os desafios colocados. 
Caso 1: Mulher de 74 anos, hipocoagulada com varfarina há 30 anos devido a 
válvula mitral mecânica recorre ao nosso serviço por quadro de 6 anos de 
desequilíbrio de marcha e surdez lentamente progressivos e agravamento após 
trauma lombar. A RM cerebral revelou extensa lesão clástica de hemossiderina 
sobre todo o vérmis e hemisférios cerebelosos. A RM medular mostrou uma 
fractura do corpo vertebral de D12 com afundamento e colecção hemática 
subdural adjacente a D11. 
Uma angiografia cerebral não mostrou fontes de hemorragia ou malformações 
vasculares. 
Confirmado o diagnóstico de siderose superficial e tendo a doente recusado 
exames ou procedimentos invasivos, que opções para esta doente 
relativamente ao uso da anticoagulação? 
 
Caso 2: Mulher de 72 anos, hipocoagulada oralmente há 2 anos por fibrilhação 
auricular paroxística, foi internada para estudo de demência rapidamente 
progressiva e dificuldade de marcha com desequilíbrio que se tinham iniciado 8 
meses antes.  
Encontrava-se desorientada, apática, com apraxia ideomotora e défices de 
memória recente, anósmia e paraparésia flácida. Após estudo alargado, foi 
suspensa a anticoagulação para realização de punção lombar com saída de 
LCE xantocrómico contendo 4500 eritrócitos/uL. A RM cerebral mostrou 
hipossinal em T2* nos sulcos cerebrais (predomínio fronto-temporal e insular) e 
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em menor grau nos hemisférios cerebelosos, bem como sinais de aracnoidite 
lombar, sugerindo a deposição de material ferromagnético nestas localizações. 
Uma Angio-RM cerebral não revelou aneurismas ou malformações vasculares. 
Perante o diagnóstico de siderose cerebral e o risco de queda, optou-se por 
terminar definitivamente a hipocoagulação mantendo-se a doente sob 
antiagregação com AAS. 
Um mês após alta procedeu-se a nova colheita de LCE, límpido, sem eritrócitos 
ou outras alterações. Realizou então EMG cujo resultado foi normal. Seis 
meses após a alta, a doente já não apresentava défices cognitivos relevantes 
ou alterações de marcha, retomando praticamente a sua vida normal com 
queixas subtis de anósmia e hipoacúsia. 
Onze meses após a alta, a doente é readmitida devido a AVC isquémico 
parietal direito de que resultou hemiextinção esquerda sensitiva marcada, sem 
défices motores. Realizou então nova RM do neuroeixo evidenciando uma 
lesão isquémica aguda na coroa radiata direita com extensão à vertente 
anterior do lobo temporal e região insular homolaterais, sugestiva de etiologia 
embólica. A deposição de hemossiderina era sobreponível e não havia 
evidência de possíveis focos hemorrágicos no SNC. Um novo Holter mostrou 
FA paroxística e não foram detectados novos factores de risco 
cardiovasculares ou alterações dos vasos cervicais. 
Perante estes dados, como prevenir novos eventos isquémicos nesta doente? 
Conclusão: O esperado aumento tendencial do diagnóstico de siderose 
superficial devido ao uso generalizado de ressonância magnética cerebral 
conduzirá a situações em que o neurologista terá de ponderar, sem evidência 
clínica ou experimental robusta, os benefícios potenciais da prevenção do AVC 
contra o risco de progressão de uma doença degenerativa. 
 
14 - Trombólise endovenosa após administração de heparina não 

fraccionada 

Ana Patrícia Antunes, Ruth Geraldes e Patrícia Canhão 

UAVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria – CHL 
 
 
Introdução: A decisão de iniciar trombólise endovenosa no AVC isquémico 
agudo nem sempre é simples, sendo, em certos casos, necessário considerar a 
relação risco-benefício.  
Caso clínico: Mulher de 78 anos, antecedentes pessoais de hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, cardiopatia isquémica, insuficiência 
cardíaca, insuficiência renal grave, doença de Addison e hipotiroidismo. 
Internada por edema agudo do pulmão. Durante a realização de coronariografia 
diagnóstica verificou-se instalação súbita de defeito neurológico. Foram 
administradas 5000 U de heparina não fraccionada por via endovenosa e 
activada Via Verde Intra-hospitalar. Apresentava afasia global, hemianópsia 
homónima direita, desvio óculo-cefálico para a esquerda, parésia facial central 
direita e hemiparésia direita de predomínio braquial (NIHSS 18). Pressão 
arterial 168/78 mmHg. A TC-CE excluiu hemorragia intracraniana e ausência 
de sinais precoces de isquémica cerebral. Avaliação laboratorial com creatinina 
4 mg/dL, glicose 75 mg/dL, plaquetas 307000/uL, INR 1,2 e apTT>100 
segundos. Não sendo possível a realização de trombólise intra-arterial, decidiu-
se reverter heparinização com sulfato de protamina, com aPTT controlo após 
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15 minutos de 29,2/29 segundos. Iniciou perfusão endovenosa de alteplase 
155 minutos após instalação do defeito neurológico, que decorreu com 
complicações minor (hemorragia controlada no local da punção arterial e 
equimoses). No final da perfusão manteve exame neurológico sobreponível. 
TC-CE de controlo (24 horas e 7º dia após trombólise) mostrou lesão 
isquémica no território da ACM esquerda com transformação hemorrágica 
petequial. Transferência hospitalar no 9º dia de internamento com NIHSS 11 e 
Rankin 4.   
Discussão: Tempo de tromboplastina acima do limite superior normal em 
relação com terapêutica com heparina nas últimas 48 horas é contraindicação 
para trombólise endovenosa no tratamento do AVC isquémico agudo. 
Pretendemos discutir a administração de sulfato de protamina para 
normalização da coagulação e posterior realização de trombólise endovenosa.  
 
15 - Recurrencia de AVC: Um doente, múltiplas etiologias 

Andreia Pereira, Cristiana Silva, Ruth Geraldes, Patrícia Canhão. 
Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
EPE. 
 
Introdução: A identificação correcta do diagnóstico etiológico do Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) é indispensável para orientar a prevenção secundária. 
Apresenta-se um caso clínico de difícil manejo, por recorrência de AVC 
isquémico e identificação de múltiplas etiologias possíveis.  
Caso Clínico: Doente masculino, 66 anos, com antecedentes de fibrilhação 
auricular (FA), dislipidémia e AVC isquémico em 1999 do qual resultou defeito 
do campo visual esquerdo, medicado com aspirina e sinvastatina.  
Em Junho de 2012, internamento na Unidade de AVC, por cefaleia e 
parestesias do membro superior direito, objectivando-se ligeiro defeito na 
memória verbal, ataxia visuo-motora à direita e hemianópsia homónima 
esquerda (sequelar). A RM CE revelou lesão recente cortico-subcortical 
parieto-occipital esquerda, no território da ACM esquerda e sequelar ACM/ACP 
direita. O ecocardiograma transtorácico revelou dilatação biauricular e o Triplex 
Scan carotídeo e vertebral mostrou placas ateromatosas em ambas as 
bifurcações carotídeas e artérias carótidas internas, sem repercussão 
hemodinâmica. Assumiu-se etiologia cardioembólica e foi medicado com 
dabigatrano 110 mg 12/12h, suspendendo aspirina. 
Em Julho de 2012, reinternamento por parestesias e hipostesia no membro 
superior direito e ataxia, mantendo-se as alterações visuais prévias. A RM CE 
revelou lesão isquémica recente parietal esquerda e sequelas de enfarte já 
descritos. A angio-RM não revelou alterações. O ECG Holter revelou FA 
permanente com pausas nocturnas, o que motivou a colocação de pacemaker. 
Durante o internamento, identificou-se hematócrito elevado e na sequência da 
investigação, diagnosticou-se policitémia vera (mutação JAK2), iniciando 
flebotomias terapêuticas regulares e hidroxiureia. Suspendeu dabigatrano e 
iniciou terapêutica Varfarina.  
Em Setembro de 2012, reinternamento por parestesias e parésia do membro 
superior direito, disartria, pausas anómicas e defeito de compreensão. Na 
altura do internamento, INR=2,8, Hematócrito 53%, ECG - FA com resposta 
ventricular controlada. A TC CE mostrou hipodensidade cortico-subcortical na 
média e alta convexidade parietal esquerda de novo, traduzindo lesão vascular 
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isquémica recente. O ecocardiograma TT e o Triplex Scan carotídeo e vertebral 
foram sobreponíveis aos anteriores. Nesta altura não foi feito estudo RM por 
contraindicação (pacemaker). 
O doente recebeu alta hospitalar anticoagulado e antiagregado com aspirina.  
Comentários: A recorrência vascular em doente sob prevenção secundária 
obriga a excluir outras causas para o AVC. Neste caso discute-se a relevância 
das diferentes etiologias que foram sendo identificadas (cardioembolismo, 
hipoperfusão, hiperviscosidade) e das recorrências vasculares sucessivas 
apesar de optimizadas as opções terapêuticas. Pretende-se discutir se existe 
indicação para efectuar outros estudos que clarifiquem os mecanismos 
responsáveis pelas recorrências neste doente, bem como a existência de 
alternativas terapêuticas.  
 


