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1. Caso problema – Compromisso vascular carotídeo bilateral. 
Paulo Coelho, Catarina Santos, João Raposo, Carla Nunes, Grilo 
Gonçalves 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E. 

 
Introdução: A doença carotídea é uma das causas conhecidas de patologia 
vascular cerebral. Existem actualmente tanto na Europa como nos Estados 
Unidos da América recomendações de excelente qualidade, que orientam a 
abordagem deste grupo de patologias, à luz da melhor evidência científica. 
Contudo, na prática hospitalar continuam a existir alguns casos peculiares, 
de difícil resolução. 
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 55 anos, com quadro de 
hemiparésia direita de instalação súbita e agravamento ao longo de 4 dias. 
Apresentava antecedentes de meningioma do seio cavernoso direito 
submetido a radioterapia estereotáxica fraccionada no mês anterior, 
hipertensão arterial e síndrome depressivo. Medicada com diltiazem, 
venlafaxina e anticoncepcional oral. O exame evidenciava uma hemiparésia 
direita de predomínio braquial e limitações discretas de todos os 
movimentos oculares à direita com proptose discreta. A TC encefálica 
mostrou várias lesões sequelares no centro semioval e substância branca 
temporo-occipital à esquerda, bem como lesões vasculares agudas cortico-
subcorticais na convexidade fronto-parietal esquerda. Não se observavam 
lesões vasculares hemisféricas direitas agudas ou sequelares. O estudo 
analítico evidenciou apenas hipercolesterolemia. O ECG e o 
ecocardiograma não mostraram alterações significativas. O ecodoppler 
carotídeo-vertebral mostrou sinais indirectos de estenose distal da artéria 
carótida interna direita, oclusão da artéria carótida interna esquerda, 
estenose de ~50% da artéria cerebral média direita e presença de vários 
mecanismos compensatórios a nível do polígono de Willis. A angio-TC 
evidenciou sinais sugestivos de oclusão da artéria carótida interna esquerda 
(após provável dissecção carotídea) e redução marcada do calibre da 
artéria carótida interna direita por compressão extrínseca (pelo meningioma 
do seio cavernoso). Após estabilização neurológica a doente teve alta sob 
anticoagulação oral e terapêutica anti-lipemiante. Inicialmente submetida a 
anticoagualação oral, durante 6 meses, com estabilização imagiológica, 
iniciou posteriormente anti-agregação, iniciando 2 meses depois episódios 
de alteração de tónus do membro superior direito interpretados como 
eventos epilépticos. Iniciou terapêutica com levetiracetam e realizou EEG 
(sem alterações significativas) e nova TC (que evidenciou novas lesões 
vasculares na coroa radiária esquerda e redução do volume do componente 



supra-selar do meningioma). Actualmente mantém seguimento em consulta 
de Neurologia e Neurocirurgia.  
Conclusões: O caso clínico apresenta uma disfunção grave da adequada 
vascularização cerebral, colocando problemas de orientação terapêutica, 
nomeadamente relativamente à abordagem ou não da compressão 
extrínseca da carótida interna direita e à prevenção secundária de enfartes 
a nível hemisférico esquerdo 
 
2. Acidente isquémico transitório em puérpera com múltiplas 

dissecções cervicais espontâneas 
Carolina Pires, Fátima Soares, Ruth Geraldes, Teresa Pinho e Melo 
Unidade AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, CHLN 
 
Introdução: As dissecções das artérias cervicais espontâneas (sCAD) são 

uma causa importante de AVC em adultos jovens. A ocorrência de 

dissecção de múltiplas artérias cervicais ocorre em 13 a 16% dos casos. 

Caso Clínico: mulher, 31 anos, fumadora, antecedentes de enxaqueca e de 

artroplastia da anca aos 10 anos, submetida a cesariana com anestesia 

geral (por espinha bifida) sem complicações, 18 dias antes. Trazida ao SU 

por anosognosia, hemiparésia esquerda e disartria com 90 minutos de 

duração. A doente refere nos 15 dias antes dor cervical intensa e cefaleias 

com características semelhantes às habituais. À observação sem evidência 

de doença sistémica e EN normal. Registou-se perfil hipertensivo durante o 

internamento. TC CE sem alterações. Analiticamente apresentava apenas 

hipercolesterolémia. A ultrossonografia (US) carotídea e vertebral mostrou 

oclusão proximal da ACI direita, oclusão alta da ACI esquerda e estenose 

de V1 e V2 esquerdos. A angiografia cerebral posteriormente confirmou 

dissecção do segmento suprabulbar da ACI direita com oclusão e 

repermeabilização do sifão carotídeo por ramos da artéria oftálmica; 

dissecção da ACI esquerda extracraniana até ao segmento petroso com 

artéria patente; irregularidade da parede das artérias vertebrais com 

aspecto sugestivo de pseudoaneurisma nos segmentos V1; sendo estes 

aspectos sugestivos diplasia fibromuscular. Foi iniciada enoxaparina em 

dose anticoagulante. A reavaliação subsequente por US mostrou redução 

gradual do tamanho do trombo ACI direita e recanalização da ACI 

esquerda. A doente manteve-se sem défices neurológicos, com melhoria 

progressiva do quadro de cefaleias. 



Discussão: As sCAD múltiplas ocorrem mais frequentemente nas 

mulheres, no entanto casos de sCAD no puerpério são raros e relacionados 

com parto por via vaginal. No presente caso um possível trauma minor pela 

manipulação cervical durante a anestesia geral pode ter contribuído para a 

ocorrência de dissecção em doente com arteriopatia subjacente. 

 

 
 

3. Malformação arteriovenosa e AVC isquémico – que relação e que 
tratamento? 

João Pinho, Manuel Ribeiro, Ricardo Maré, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga 
 
INTRODUÇÃO 
Entre 5-15% dos défices neurológicos focais observados em doentes com 
malformações arteriovenosas (MAV) não estão relacionados com 
hemorragia ou crises epilépticas. A associação de MAVs com AVCs 
isquémicos é reconhecida em casos de síndrome de Osler-Rendu-Weber 
(embolização paradoxal através de fístulas A-V pulmonares), 
cardioembolismo por insuficiência cardíaca de alto débito severa secundária 
a MAVs gigantes, fenómenos de “roubo sanguíneo” e fenómenos de 
congestão venosa. 

 
CASO CLÍNICO 
Homem de 27 anos, sem antecedentes patológicos conhecidos, recorre ao 
serviço de urgência por cefaleia holocraniana excruciante de início súbito, 
acompanhada por tonturas, náuseas e vómitos, resistente a analgesia. A 
TAC mostrou hemorragia com ponto de partida no hemisfério cerebeloso 
esquerdo, inundação do 3º e 4º ventrículos e hidrocefalia aguda. No mesmo 
dia submetido a colocação de DVE frontal direita. Durante o internamento 
teve recuperação gradual do estado de consciência, instalação progressiva 
de disfagia e disfonia e iniciou antibioterapia empírica por infecção 
respiratória persistente sem isolamento microbiológico. Retirou DVE e o 
estudo citoquímico do LCR colhido seriadamente manteve-se inocente, com 
estudo microbiológico negativo. A D17 teve agravamento clínico súbito com 
depressão do estado de consciência, pupilas midriáticas pouco reactivas à 
luz e bihemiparésia (plegia esquerda). A TAC não mostrou recidiva de 
hemorragia ou de hidrocefalia e a RM revelou lesões isquémicas recentes, 
múltiplas, justacorticais frontoparietais bilaterais, no corpo caloso e no 
joelho da cápsula interna direita, bem como enfarte bulbar esquerdo, 
possivelmente relacionado com congestão venosa. A angiografia cerebral 
clássica revelou MAV cerebelosa superior alimentada por ASCAs e PICA 
esquerda, sem aneurismas ou alterações da circulação anterior. Da 
investigação etiológica destaca-se heterozigotia MTHFR C677T, suspeita 
de trombose de veia pulmonar direita em angioTC torácico e elevação de 
CA72.4 (>25 vezes o normal) sem identificação de neoplasia oculta. O 



estudo analítico alargado, Doppler dos vasos do pescoço, ecocardiograma 
transtorácico e Doppler dos membros inferiores revelaram-se normais. 

 
DISCUSSÃO 
A dúvida sobre a relação da MAV com o evento isquémico despoletou 
estudo alargado cujos achados têm significado discutível. Discute-se a 
importância de investigação de trombose de veias pulmonares em enfartes 
criptogénicos e a orientação terapêutica neste caso em particular. 

 
 

Agradecimentos: Dr. Afonso Almeida Pinto, Dr. Carlos Alegria. 
 

 
4. Densidades hemáticas de novo após uma hemorragia 

subaracnoideia: re-hemorragia ou redistribuição?  
Ana Patrícia Antunes e Teresa Pinho e Melo 
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia 
Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Santa Maria 
 
INTRODUÇÃO: Uma das complicações mais temíveis da hemorragia 

subaracnoideia (HSA) é a re-hemorragia. Este diagnóstico é colocado 

quando surge deterioração neurológica associada a densidades hemáticas 

de novo nos exames de imagem.  

CASO CLÍNICO: Apresentamos três casos de HSA espontânea, que se 

manifestou com cefaleia súbita intensa e rigidez da nuca e cujo diagnóstico 

foi baseado na TC-CE realizada nas primeiras 24 horas. A causa da HSA foi 

identificada apenas num dos casos, tendo sido o aneurisma tratado por via 

endovascular no segundo dia após a hemorragia. Uma segunda TC-CE 

realizada por diferentes motivos clínicos (surgimento de sinais neurológicos, 

controlo imagiológico de hidrocefalia, cefaleias intensas), entre o 6º e 10º 

dias após o primeiro exame, mostrou reabsorção do sangue subaracnoideu 

cisternal e aparecimento de densidades hemáticas de novo nos sulcos 

corticais na média e/ou alta convexidade cerebral. Os doentes tiveram alta 

sem qualquer defeito neurológico.   

DISCUSSÃO: O aparecimento de densidades hemáticas de novo nos 
sulcos corticais numa fase mais tardia da HSA, pode ser interpretado como 
um padrão de redistribuição do sangue no espaço subaracnoideu 
reflectindo a normal circulação do líquor, e não como um sinal de re-
hemorragia. 

 
5. Doença celíaca e enfarte cerebral 
Fradique Moreira e Beatriz Santiago 
Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra 



 
Introdução: A doença celíaca é uma doença comum e com prevalência 
aproximada de 1%. As manifestações clínicas não digestivas são várias e o 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser uma das manifestações 
neurológicas. A associação é rara e ainda não está bem documentada. 
Caso clínico: Jovem de 28 anos, investigada por lesão isquémica no 
território da artéria cerebral média direita; antecedentes de 
hipercolesterolemia controlada com dieta e uso de contraceptivo oral; na 
história familiar mãe sofreu morte súbita aos 55 anos. Na investigação do 
evento isquémico confirmou-se valor de colesterol total 228 mg/dl, discreta 
trombocitose (446 G/L) e no estudo de biologia molecular da trombofilia 
encontrado PAI 4G/5G. A doente suspendeu a contracepção oral e iniciou 
Aspirina e Pravastatina como prevenção secundária. Ao longo da evolução 
a doente desenvolve anemia hipocrómica e microcitica associada a defeito 
de ferro o que levou ao diagnóstico  de Doença Celíaca ( por biopsia do 
duodeno e anticorpos antigliadina) apesar de não existirem manifestações 
gastrointestinais. 
Discussão: O mecanismo do envolvimento vascular na Doença Celíaca é 
controverso. O factor mais incriminado e aceite é um mecanismo  
autoimune,  outros ainda se encontram em debate como a deficiência de 
vitaminas. 
Conclusão: Esta doente apresentava alguns factores de risco identificados 
para AVC aquando do evento isquémico no entanto sem segurança para o 
clínico de ter encontrado a etiologia para o evento vascular em causa. O 
seguimento da doente permitiu valorizar pequenas alterações analíticas que 
se foram acentuando e culminaram com o diagnóstico da Doença Celíaca. 
A Doença Celíaca deve ser considerada como potencial etiologia de 
acidente isquémico cerebral, quando não encontramos outra causa, 
particularmente em adultos jovens e mesmo quando não existam 
manifestações gastrointestinais.    
 

 
6. Acidente vascular isquémico após consumo de cocaína e 

anfetamina 
Paulo Costa1, Lia Neto2, Vanessa Almeida3, Ruth Geraldes3 Teresa Pinho e 
Melo3 

Serviço de Medicina, Hospital Amato Lusitano, ULS de Castelo Branco1, 
Serviço de Neuroradiologia, HSM, CHLN2 e UAVC, Serviço de Neurologia, 
HSM, CHLN3 

 

Introdução: O consumo de cocaína é considerado uma causa rara de 

acidente vascular cerebral (AVC). Elevação da pressão arterial, vasculite, 

cardioembolismo e vasoespasmo têm sido apresentados como potenciais 

mecanismos. O consumo MDMA- ecstasy  também tem sido associado a 

AVC isquémico pois parece potenciar os efeitos vasoconstritores da 

cocaína.  



Caso Clínico: HML, 28 anos, sexo masculino, sem factores de risco 

cardiovasculares conhecidos e consumidor esporádico de drogas de abuso. 

Admitido na Unidade de AVC por instalação súbita de hemianopsia 

homónima direita após consumo de MDMA-ecstasy por via oral e cocaína 

inalada. O exame neurológico, para além do defeito de campo, não revelava 

outras alterações. A RMN CE com estudo de difusão e angioRM mostrou 

lesão isquémica no território da artéria cerebral posterior esquerda; 

irregularidade do segmento P1 e P2 da artéria cerebral posterior (ACP) 

esquerda. O Doppler transcraniano (DTC) mostrou marcado aumento da 

velocidade de fluxo na ACP esquerda. A angiografia cerebral confirmou a 

estenose proximal mostrando redução progressiva do calibre dos 

segmentos P2 da ACP esquerda com oclusão distal, não se identificando as 

artérias parieto-occipitais e calcarinas. Restante estudo etiológico revelou 

apenas foramen-ovale patente. O DTC realizado 2 meses após o AVC 

mostrou persistência da estenose da ACP esquerda. 

Discussão: No presente caso clínico foi possível demonstrar 

angiograficamente estenose irregular e oclusão da ACP sintomática em 

doente com consumo agudo de cocaína e ecstasy. Apesar da cocaína 

induzir vasoconstrição cerebral em modelos animais e em consumidores de 

cocaína saudáveis, a comprovação por angiografia de estenose arterial 

isolada sintomática neste contexto foi raramente reportada em humanos. 

 

 
7. Endocardite bacteriana aguda revisitada 
Gonçalo Matias1, Vanisa Rosário2, Sofia Calado1,3, Miguel Viana Baptista1,3 

Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental1, Serviço de Medicina I do Hospital Distrital de Santarém2 
e Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas de 
Lisboa3 

 

Introdução. As complicações neurológicas na endocardite bacteriana 
aguda (EBA) constituem a primeira manifestação da doença em quase 50% 
dos casos. Cefaleia, síndrome meníngeo, encefalopatia aguda e acidente 
vascular cerebral (AVC) isquémico ou hemorrágico são algumas das 
apresentações possíveis. Esta última, segundo algumas séries, é a mais 
rara (3-7%), sendo habitualmente atribuída a rotura de aneurisma micótico. 
Apresentamos um caso de EBA, associado a diferentes complicações 
neurológicas, alertando para as dificuldades diagnósticas e terapêuticas que 
podem surgir no mesmo. 



Caso clínico. Mulher, 54 anos, leucodérmica com história de HTA, prolapso 
da válvula mitral e polimialgia reumática (sob prednisolona 15 mg/dia), 
admitida por mal-estar geral, cefaleia, “descoordenação da mão direita” e 
febrícula com 3 dias de evolução. No exame neurológico (EN) de entrada 
observava-se ataxia ligeira dos membros direitos e rigidez terminal da nuca. 
A TC-CE mostrou hipodensidade circunscria do hemisfério cerebeloso 
direito de difícil valorização, enquanto o exame do LCR revelou somente 

hipercelularidade (160 células/l, com predomínio de PMN). Iniciou-se 
antibioticoterapia e.v., com a hipótese diagnóstica de meningite bacteriana, 
registando-se melhoria dos parâmetros laboratoriais. Uma semana mais 
tarde constatou-se novo défice neurológico, desta feita com afasia. Na TC-
CE identificou-se pequena lesão hemorrágica subinsular esquerda. Uma 
angiografia convencional mostraria a presença de aneurismas micóticos, 
dois de pequenas dimensões, em ramos distais da artéria cerebral média 
(ACM) direita, e um terceiro, de maiores dimensões (6mm), na bifurcação 
da ACM esquerda. O estudo ecocardiográfico inicial havia sido normal, 
contudo, após conhecimento dos achados referidos anteriormente, repetiu-
se o mesmo, que revelou a presença de vegetações na válvula mitral. 
Manteve-se a antibioticoterapia durante 8 semanas, sem qualquer agente 
isolado nas hemoculturas,  sendo proposta a valvuloplastia, que aguarda. 
Conclusão. O caso apresentado ilustra as complicações neurológicas da 
EBA.  
A discussão terapêutica é feita à luz da inexistência de recomendações 
baseadas na evidência para o tratamento dos aneurismas micóticos. As 
dificuldades diagnósticas sublinham a necessidade de considerar esta 
entidade em casos de défices neurológicos com instalação no contexto de 
febre. 
 

 

8. Acidente vascular cerebral e síndrome antifosfolipídico em mulher 
jovem. 

     Eduardo Bastida. Gonçalo Ferrão. Rogeria Matos.  
     Serviço Medicina II. Hospital Distrital de Santarém. 
 

Apresenta-se um caso clínico de uma doente do sexo feminino com 
antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, hábitos 
etanólicos e AIT´s de repetição.                                                                 
Internada por quadro súbito de distúrbio da linguagem e hemiparesia direita. 
Os exames de imagem revelaram áreas de lesão cerebral sugestivas de 
isquémia. 
O estudo angiográfico cerebral evidenciou um padrão de vasculopatia distal 
e os exames laboratoriais revelaram a presença de anticorpos 
antifosfolípidos. 
A propósito deste caso realiza-se uma breve revisão sobre esta entidade 
clínica. 

 


