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Resumos dos trabalhos 
 
Casos Clínicos: 
 

 
1-Hemorragia Subaracnoideia e parésia do III par craniano sem aneurisma 
cerebral 
Anabela Valadas, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo 
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa 
Fanavaladas@sapo.pt 

Introdução. A presença de aneurisma da Artéria Comunicante Posterior manifesta-
se frequentemente por parésia completa do III par craniano homolateral. 
Caso clínico. Homem, 67 anos com DM, FA, HTA e alcoolismo crónico admitido 
por quadro de instalação súbita, em actividade, de cefaleia intensa, vómitos e 
diplopia binocular. No exame neurológico apresentava rigidez da nuca e parésia do 
III par craniano direito sem compromisso pupilar. A TAC cranioencefálica mostrou 
Hemorragia Subaracnoideia (HSA) com colecção de sangue na vertente lateral 
direita da cisterna interpeduncular. Realizou três angiografias cerebrais que 
excluíram a existência de aneurisma cerebral ou vasospasmo arterial. A RM 
cranioencefálica mostrou coagulo na vertente posterior e lateral direita da cisterna 
supra-selar direita. Tratado com medidas conservadoras teve alta com Rankin 1. 
Discussão. A presença de parésia do III par craniano na instalação de quadro de 
HSA faz supor a presença de um aneurisma da Artéria Comunicante Posterior 
homolateral. Neste caso não foi demonstrada a presença de aneurisma podendo a 
parésia do III par craniano estar relacionada com a compressão exercida por 
hematoma nesse local.  

 
 

2-Forma benigna de oclusão da artéria basilar 
Ester Coutinho, Assunção Tuna 
Serviço de Neurologia do Hospital Geral de Santo António, Porto 
estercoutinho@gmail.com 
 
Introdução: A oclusão da artéria basilar associa-se geralmente a elevada taxa de 
mortalidade ou a outcome funcional adverso nos sobreviventes. Têm sido descritos 
na literatura casos com prognóstico mais favorável. 
Caso clínico: Homem de 60 anos, dislipidémico, com hábitos tabágicos pesados, 
que recorreu ao SU por vertigens, diplopia horizontal e défice motor direito de 
instalação aguda. Ao exame objectivo apresentava disartria, parésia da abdução e 
adução do olho esquerdo, parésia da abdução do olho direito (síndrome one and 
half), nistagmo em todas as direcções do olhar e hemiparésia direita com face, 
homogénea(3+/5), com hiperreflexia osteo-tendinosa e reflexo cutâneo-plantar em 
extensão ipsilaterais; restante exame normal. A RMN encefálica com angioRM 
demonstrava enfarte em território de ramos perfurantes da artéria basilar, na 
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transição bulbo-protuberancial esquerda, não se  
 

 
 
definindo a artéria basilar em toda a sua extensão. A angiografia cerebral mostrou 
oclusão da artéria basilar no segmento inicial, não sendo possível efectuar 
angioplastia. Uma vez que não se estabeleceu evidência de progressão clínica da 
lesão, foi instituída apenas anti-agregação.  
Teve boa evolução clínica durante o internamento, com melhoria franca da 
oculomotricidade e ligeira do défice motor. À data de alta apresentava uma 
oftalmoplegia internuclear esquerda (sem diplopia) e hemiparésia direita com face, 
com capacidade de marcha apoiado bilateralmente. 
Comentários: O caso clínico apresentado relembra a existência de oclusões da 
artéria basilar com outcome benigno, sugerindo que o prognóstico nestas situações 
é mais diverso do que o geralmente admitido. 
 
  
3-Angeíte Primária do Sistema Nervoso Central: dificuldades diagnósticas 
Pedro Beleza1, João Fernandes2, Manuel Ribeiro2, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1 
Serviços de Neurologia (1) e Neurorradiologia (2); Hospital de São Marcos, Braga. 
 
Introdução: A angeíte primária do sistema nervoso central é uma doença rara 
(cerca de 200 casos descritos) e é caracterizada (Calabrese et al, 1994) por défice 
neurológico adquirido inexplicável, achados angiográficos e/ou histopatológicos 
característicos de vasculite e ausência de vasculite sistémica.  
Caso Clínico: Mulher de 25 anos, emigrante em França, sem antecedentes 
relevantes, II gesta, II para (último parto há 2 meses). Admitida por cefaleias, 
diplopia e desequilíbrio na marcha com início na semana anterior, após síndrome 
gripal. Ao exame neurológico apresentava parésia do VI par esquerdo, limitação 
dos movimentos oculares verticais bilateralmente, síndrome cerebeloso cinético 
direito e ataxia da marcha. Restante exame neurológico e geral sem alterações 
(apirética e normotensa). A RM cerebral e medular revelou múltiplas lesões 
cerebrais com hipersinal em T2 e aumento de difusão, localizadas na vertente 
posterior do mesencéfalo direito, hipotálamo à esquerda e subcorticais frontal 
direita e temporal esquerda (captante); mostrava também lesões com hipossinal 
em T1 na corona radiata direita; angioRM arterial e venosa sem alterações. O 
estudo do LCR foi normal (citoquímico, serológico, microbiológico, PCR para vírus, 
bandas oligoclonais). Restante estudo analítico irrelevante. Por suspeita de doença 
desmielinizante, não excluindo vasculite do SNC, iniciou metilprednisolona 
endovenosa, 1 g, durante 5 dias. Ao 6º dia de tratamento, ocorreu um agravamento 
clínico com confusão, desorientação, sonolência, cefaleias e maior perturbação da 
marcha, sem sinais neurológicos focais de novo. Repetiu RM cerebral que mostrou 
novas lesões frontais cortico-subcorticais bilaterais, subcortical temporal esquerda 
e cerebelosas bilaterais e captação de contraste em anel na lesão hipotalâmica e 
mesencefálica. O estudo do LCR foi novamente normal. A angiografia revelou 
numerosas estenoses difusas nos ramos distais das artérias cerebrais e também 
nos segmentos V1 e V2; a aorta e as artérias carotídeas e renais eram normais. O 
TAC toraco-abdomino-pélvico foi normal. Reiniciou-se corticoterapia com 
prednisolona envodenosa (150 mg/dia) e introduziu-se imunoglobulinas iv (60 g); 



no dia seguinte foi-lhe administrada 500 mg de ciclofosfamida. Verificou-se uma 
evolução clínica favorável, apresentando-se à data de transferência para o hospital 
da área de residência consciente colaborante e orientada mantendo os restantes 
défices. 
Discussão: O período pós-parto pode estar associado a um grupo de 
vasculopatias cerebrais habitualmente benignas idiopáticas ou iatrogénicas, como 
por exemplo, a angiopatia pós-parto, a leucoencefalopatia posterior reversível e a 
eclâmpsia, cuja fisiopatologia resulta de uma vasoconstrição reversível. No caso 
descrito, o agravamento clínico progressivo apesar da terapêutica instituída, o 
intervalo de tempo para o parto superior a 30 dias e as características 
imagiológicas apontam, na nossa opinião, para um processo vasculítico primário do 
sistema nervoso central.  

 
 
4-AVC isquémico no adulto jovem: 2 casos clínicos 
Raquel López, Ana Ribeiro, João Pereira, Ivone Ferreira, José Saleiro, 
Serviço Medicina Interna do Centro Hospitalar do Alto Minho-Viana do Castelo 
 
A disseção carotídea é uma causa rara de AVC isquémico (a incidência de 
disseções diagnosticadas é de cerca de 1 a 4 por 100.000 hab./ano ) sendo mais 
frequente no AVC do jovem. Actualmente a incidência do diagnóstico de disseções 
carotídeas tem aumentado, por estarmos mais atentos fazendo as perguntas certas 
e por melhoria dos meios diagnósticos de imagem. O início precoce da terapêutica 
hipocoagulante minora o grau de invalidez com que o doente fica, donde a  
importância de não atrasar o diagnostico.  
São apresentados 2 casos clínicos de disseção carotídea, sendo o primeiro num 
homem de 42 anos com antecedente de traumatismo de crâneo 7 dias antes do 
inicio dos sintomas e o segundo numa mulher de 23 anos com antecedente de 
Artrite Reumatóide Juvenil e sem evidência de traumatismo cervical ou craniano 
prévio . 
 
 
5-Dissecção cervical múltipla não traumática: qual a etiologia? 
Amélia Mendes, Ana Vide Silva, Sandra Abreu, Daniela Seixas, JM Dias da Costa, 
Guilherme Gama, Marta Carvalho, Elsa Azevedo 
Grupo Neurovascular do Hospital de São João, Porto  
  
Introdução: a dissecção das artérias cervicais é uma causa de AVC no adulto 
jovem cada vez mais diagnosticada. A porção extracraniana da artéria carótida 
interna (ACI) é a mais frequentemente afectada, sendo que em 20% dos casos 
pode ser bilateral ou associada a atingimento da artéria vertebral. Identificam-se 
como causas traumatismos da cabeça e pescoço, diversas arteriopatias, 
nomeadamente a displasia fibromuscular, processos inflamatórios, alterações 
genéticas do colagéneo, entre outras, embora num número significativo de casos 
permaneça sem etiologia definida. 
Caso clínico: mulher, 34 anos, com antecedentes de psoríase e parto há 3 meses, 
apresentou-se com sintomas neurológicos transitórios sugestivos de AIT (disfonia, 
disartria e disfagia). O estudo para AVC do adulto jovem, incluindo marcadores 
inflamatórios foi negativo. Foi hipocoagulada ao 3º dia por evidência de dissecção 



da ACI direita e suspeita de atingimento também da artéria vertebral esquerda. Ao 
6º dia teve vários episódios transitórios de desvio da comissura labial para a direita 
e disartria, tendo-se introduzido a aspirina. Dois dias depois o ecodoppler cervical e 
transcraniano revelou estenoses na ACI direita e artérias vertebrais a nível cervical 
e transcraniano com repercussão hemodinâmica significativa. Nesse dia foi 
diagnosticada hemorragia parieto-occipital direita que foi drenada por afundamento 
do estado de consciência. Dado o atingimento clínico e vascular de múltiplos 
territórios é colocada a hipótese de vasculite e iniciou metilprednisolona. No 15º dia 
a RM cerebral mostrou, além das lesões prévias, lesões compatíveis com áreas 
isquémicas cerebelosas direitas e na região bulbo-protuberancial à esquerda. 
Realizou-se, ao 17º dia, angiografia digital das artérias aorta, renais, troncos supra-
aórticos e artérias cerebrais que evidenciou imagens compatíveis com dissecção 
da ACI direita e de ambas as artérias vertebrais. Foi observada por Oftalmologia e 
não havia evidência de lesão vascular da retina. Identificaram-se alterações 
periungueias sugestivas de fenómeno vasculítico de pequenos vasos, pelo que se 
associou a azatioprina. Repetiu ecodoppler cervical e transcraniano no 25º dia que 
mostrou melhoria dos fluxos a nível vertebro-basilar com redução da estenose da 
ACI direita. Clinicamente melhorou progressivamente dos défices neurológicos e 
dois meses depois do início do quadro apresentava apenas algum grau de disfagia, 
apraxia e neglect esquerdo.  
 

 
 
Discussão: trata-se de um caso de eventos cerebrais isquémicos secundários a 
dissecção cervical múltipla em jovem, em que não há evidência de factores 
precipitantes, nomeadamente traumáticos ou infecciosos. No entanto, houve 
marcadores inflamatórios alterados no decurso do internamento, sendo discutível a 
ligação desses com um processo inflamatório primário ou secundários a 
intercorrências infecciosas. Apesar disso, o atingimento progressivo de vários 
vasos levou à introdução de corticoterapia e do imunossupressor, tendo-se obtido 
resposta clínica, com regressão quase completa das alterações vasculares 
cervicais. A hipótese de displasia fibromuscular colocou-se por ser uma arteriopatia 
dissecante, mas esta não tem habitualmente uma instalação tão rápida e não 
responde à corticoterapia. O mesmo se aplica às arteriopatias por defeito do 
colagéneo.  
 
 
6-Acidente Vascular Cerebral como primeira manifestação de Neoplasia do 
Pulmão: dois casos clínicos 
Anabela Valadas, Tiago Mestre, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo 
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa 
Fanavaladas@sapo.pt 

Descrevem-se dois casos internados na Unidade de Acidentes Vasculares 
Cerebrais por Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC´s) isquémicos em múltiplos 
territórios arteriais em que na investigação etiológica foi diagnosticado Neoplasia 
do pulmão não previamente conhecida.  
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Apresentamos estes casos clínicos para reforçar a importância da história clínica, 
do exame objectivo geral, da avaliação laboratorial e de particularidades do quadro 
neurológico na detecção de causas raras de AVC. 
 
 
7-AIT’s em território vértebro-basilar como manifestação de estenose grave 
da artéria basilar 
Joana Damásio1, Pedro Teixeira1, Cristina Ramos2, Assunção Tuna1, Manuel 
Correia1 

1-Serviço de Neurologia, 2–Serviço de Neurorradiologia, Hospital Geral de Santo 
António 
joanadamasio80@gmail.com 
 
Introdução: Os sintomas atribuídos à isquemia transitória em território vértebro-
basilar são muito diversos e existe uma considerável variabilidade no diagnóstico 
entre Neurologistas.  O risco de AVC após AIT é elevado nos primeiros dias (até 
12,8%), razão pela qual os AIT devem ser tratados como uma emergência médica, 
com investigação etiológica imediata, de modo a determinar o mecanismo da 
isquemia e permitir um tratamento preventivo subsequente. 
Objectivo: Apresentamos um caso clínico de AIT em território vértebro-basilar, 
pela atipia das manifestações clínicas e decisão relativa ao tratamento. 
Caso clínico: Homem de 61 anos, hipertenso, diabético, com síndrome de apneia 
obstrutiva do sono. Inicia em Junho de 2006 quadro de alterações da visão (“via 
um cordão brilhante, tipo cristais que apareciam na periferia do campo visual e se 
moviam para o centro, no centro do campo visual não via nada”) zumbidos, 
vertigens, náuseas, vómitos e cefaleias; com duração aproximada de 10 minutos, 
após os quais permanecia apenas uma cefaleia frontal, tipo moedeira. Teve 3 
episódios no espaço de uma semana. No serviço de urgência (SU) o exame 
neurológico era normal, TA 206/108 mm Hg. Durante a permanência no SU (8 
horas) teve mais 3 episódios de características semelhantes. A TAC CE era 
normal. O ecodoppler dos vasos do pescoço não mostrou alterações de relevo. O 
Doppler transcraniano mostrou alterações sugestivas de estenose da basilar. A 
angio-RM confirmou estenose no segmento proximal da artéria basilar (vários 
pontos de estenose), com fluxo filiforme. Ficou hipocoagulado, uma vez que se 
interpretou a clínica como AIT em cacho, em território vértebro-basilar. Efectuou 
angioplastia com colocação de stent na artéria basilar. Teve alta assintomático, 
medicado com dois antiagregantes plaquetares. 
Comentários: A isquemia transitória no território vértebro-basilar apresenta 
sintomas diversificados. A investigação permitiu identificar uma causa grave. O 
tratamento com colocação de stent nas estenoses da artéria basilar é controverso, 
pelo que colocamos o procedimento efectuado à discussão. 

 
 
8-Neurosífilis: o passado revisitado 
Catarina Santos1, Carla Cecília Nunes1, Helena Ramos1, Maria São José2, Jorge 
Caria1, André Leitão1 

1-Serviço de Neurologia, 2-Serviço de Infecciosas, Centro Hospitalar de Coimbra 
catarina-santos@portugalmail.pt 
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Introdução: a existência de lesões vasculares do sistema nervoso central num 
adulto jovem coloca várias hipóteses de diagnóstico diferencial, sendo a patologia 
infecciosa uma das etiologias a considerar. As manifestações neurológicas no 
doente infectado pelo VIH podem ser causadas pelo próprio vírus, por infecções 
oportunistas, neoplasias, ou ainda por infecções que, não sendo oportunistas, têm 
a mesma via de contágio e cujo curso acaba por ser influenciado pelo estado de 
imunodepressão do doente. A incidência da neurosífilis tem vindo a aumentar de 
forma significativa com a infecção pelo VIH. O diagnóstico precoce é fundamental 
pela importância que o tratamento assume no prognóstico da doença, mas nem 
sempre é fácil pela inespecificidade dos sintomas. 
Caso Clínico: doente de 37 anos, sem antecedentes patológicos conhecidos, 
internado por quadro de diminuição da força muscular no hemicorpo esquerdo com 
cerca de 1 dia de evolução. Referia igualmente cefaleias com 6 meses de 
evolução. Do exame neurológico inicial, destacou-se parésia facial esquerda de 
tipo central, hemiparésia esquerda grau 4+ e sinal de Babinski. Realizou TAC CE, 
sem alterações de relevo. A RMN CE evidenciou lesões isquémicas subagudas de 
localização protuberancial paramediana direita e na porção inferior do joelho da 
cápsula interna esquerda. Do estudo serológico, salientou-se infecção pelo VIH1 
(234 CD4, CD4/CD8 0,297) e rastreio para a sífilis positivo, confirmado através da 
pesquisa de anticorpos por método de ELISA. A punção lombar efectuada revelou 
pleocitose de 400 células, com 100% de mononucleares e proteínas aumentadas 
(cerca de 2,5 vezes superior ao limite normal), com valor de glicose dentro dos 
limites do normal. O VDRL no LCR foi negativo, com pesquisa de anticorpos para 
Treponema pallidum positiva pelo método de ELISA. A angiografia cerebral não 
mostrou aspectos sugestivos de vasculite. O estudo pró-trombótico e auto-imune 
não mostrou alterações, e a pesquisa de micobactérias, Cryptococcus, fungos e 
enterovírus no LCR foi negativa; grupo TORCH negativo. O doente iniciou 
terapêutica anti-retrovírica com lamivudina, efavirenze e tenofovir. Cumpriu 14 dias 
de tratamento IM com penicilina benzatínica, com recuperação do défice motor. 
Repetiu PL 1 mês depois, que demonstrou 26 células mononucleares e proteínas 
aumentadas 84 mg/dl.  
Conclusão: o caso sublinha a importância da patologia infecciosa como etiologia 
de lesões vasculares. A forma meningovascular da neurosífilis, embora rara, tem 
vindo a assumir importância com a infecção VIH, sendo cada vez mais frequente e 
uma hipótese a considerar no diagnóstico etiológico do AVC isquémico no adulto 
jovem. 
 
 
 
9-AVC e fenómenos trombóticos periféricos múltiplos em adulto com primo-
infecção por vírus varicela zoster 
João Massano1, Diana Ferreira1, Timmy Toledo2, Armando Mansilha2, Elsa 
Azevedo1, Marta Carvalho1 

1-Serviço de Neurologia 2-Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Hospital de 
São João, Porto 
joão.massano@hsjoao.min-saude.pt 
 
Introdução: embora a primo-infecção por vírus varicella-zoster (VZV) seja um 
importante factor de risco para AVC na criança, no adulto é uma causa muito rara, 



estando frequentemente associada a meningoencefalite com fenómenos 
vasculíticos de pequenos vasos. Por outro lado, sabe-se que as infecções podem 
induzir estados pró-trombóticos transitórios, que também podem ser causa de 
AVC. Apresentamos o caso clínico de um adulto jovem com primo-infecção por 
VZV e trombose de múltiplos territórios vasculares. 
Caso clínico: homem de 39 anos, fumador e com antecedentes de dislipidemia 
ligeira não medicada. Durante período de contacto com filha com varicela 
desenvolveu febre e exantema vesicular difuso, sugestivo de primo-infecção por 
VZV. Ao 7º dia de exantema desenvolveu quadro clínico sugestivo de enfarte 
completo do território da artéria cerebral média direita, que se confirmou por TC 
cerebral. O estudo de LCR foi normal. Nesse mesmo dia foi diagnosticada 
isquemia aguda do membro inferior esquerdo, tendo realizado angiografia dos 
membros inferiores que evidenciou trombo da artéria ilíaca comum esquerda e 
femoral esquerda (com oclusão total desta) e femoral direita. Foi submetido a 
tromboembolectomia de urgência e ficou hipocoagulado. Na investigação posterior 
no Serviço de Neurologia salienta-se VS elevada, serologia de VZV positiva para 
IgG e IgM no sangue, deficiência de proteína S, anti-cardiolipinas IgM e anti-beta 2 
glicoproteína IgM elevados, VDRL positivo no soro e negativo no LCR, com TPHA 
negativo. PCR e serologia de VZV no LCR negativas. O eco-doppler cervical inicial 
revelou estenose excêntrica de cerca de 40% no início da carótida interna direita 
por material hipoecogénico, que regrediu progressivamente em exames 
subsequentes. A RM cerebral com angio-RM mostrou lesões isquémicas no 
território da ACM direita e oclusão da ACM direita na região da sua bifurcação, o 
que já era sugerido por eco-doppler transcraniano. Entretanto objectivou-se 
hipovisão grave do olho direito, diagnosticando-se oclusão da artéria central da 
retina. Foi tratado inicialmente com aciclovir e corticosteróide por suspeita de 
quadro vasculítico, mantendo-se a hipocoagulação. Verificou-se normalização dos 
parâmetros analíticos acima referidos ao fim de 5 meses. O doente tem vindo a 
recuperar progressivamente dos seus défices. 
Conclusão: os fenómenos trombóticos simultâneos de múltiplos territórios arteriais 
num contexto de primo-infecção por VZV, na ausência de aspectos imagiológicos 
de tipo vasculite, leva-nos neste caso a concluir que: 1) o quadro vascular tem 
como base provável uma etiologia para-infecciosa relacionada com o VZV, 2) a 
fisiopatologia em causa é provavelmente de natureza pró-trombótica transitória e 
não vasculítica. 
 
 
10-Trombose dos seios venosos e ulcerações intestinais: gastrobehçet ou 
doença inflamatória intestinal? 
Álvaro Machado1, Manuel Ribeiro2, Carla Ferreira1 
Serviços de 1Neurologia e 2Neurorradiologia do H S. Marcos, Braga  
 
Introdução: entre as causas mais raras de trombose dos seios venosos (TSV) 
encontram-se quer a doença de Behçet (DB) quer a doença inflamatória intestinal 
(DII). As principais manifestações gastroenterológicas da DB são as ulcerações 
ileocecais, que ocorrem também na DII, o que suscita dificuldades no diagnóstico 
diferencial na ausência de sintomas extra-intestinais. 
Caso clínico: rapaz de 15 anos que inicia cefaleias generalizadas com 
agravamento progressivo e má reposta a analgésicos. Observado com 2 meses de 



evolução apresentava, como único sinal neurológico, estase papilar bilateral. A RM 
com estudo angiográfico então pedida demonstrou trombose dos seios longitudinal 
superior, laterais e sigmóide direito. Foi hipocoagulado. Cerca de 8 meses depois 
começou a apresentar melenas pelo que foi investigado com colonoscopia que 
revelou ileíte com erosões, tendo sido feito o diagnóstico de DII (Doença de Crohn, 
DC). Ficou medicado com sulfassalazina. Quando inquirido diz ter aftas orais, 
nunca tendo tido genitais. Tem lesões dérmicas compatíveis com foliculite. Não 
tem queixas articulares ou oculares. O teste de patergia é negativo e a 
haplotipagem B51 foi negativa. Do restante estudo realizado apenas há a referir 
dupla heterozigotia para as mutações mais frequentes da MTHFR, pelo que está 
também medicado com ácido fólico. A RM cerebral de controlo após 1 ano revela 
trombose similar, embora com mais colaterais. 
Discussão: as manifestações intestinais da DB definem um subtipo desta e 
merecem algumas considerações específicas: surgem habitualmente após os 
sintomas e sinais extra-intestinais; os doentes apresentam mais raramente os 
sinais típicos da doença ocular e cutânea; atinge mais frequentemente a região 
ileocecal com múltiplas erosões ulceradas. São bem conhecidas as complicações 
cerebrovasculares da DB, em particular a TSV. A DII, nomeadamente a DC, pode 
fazer-se acompanhar de sinais normalmente associados à DB, como uveíte, aftas, 
eritema nodoso ou artralgias. Também a doença cerebrovascular, arterial ou 
venosa, está bem documentada no contexto da DII, sendo mais frequente na Colite 
Ulcerosa e em fases activas da doença. Acredita-se que os fenómenos vasculares 
ocorram no contexto da fisiopatologia básica das 2 doenças, que, embora 
desconhecida, deverá integrar distúrbios imunológicos e da coagulação 
intravascular. Estes deverão ainda ser, no mínimo, parcialmente comuns a ambas 
as doenças. A distinção entre as 2 doenças, que alguns autores incluem no mesmo 
espectro nosológico, pode ser facilitada por achados relativamente específicos no 
exame patológico (venulite linfocitária na DB, granulomas epiteliais na DC) e por 
diferenças nos fenótipos HLA (B51 na DB, DR4 e DQ4 na DC). Tanto a 
sulfassalazina como os corticosteróides são eficazes em ambas as doenças. O 
caso descrito coloca questões particulares: em termos terapêuticos justificar-se-á 
manter a hipocoagulação, até pelo risco hemorrágico? Apesar da ausência de 
critérios para DB, mas perante a influência positiva na DII, deverá iniciar 
corticoterapia? Qual será o papel das mutações da MTHFR? 
 
 
11-Complicação grave e reversível da administração de rt-PA 
Anabela Valadas, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo 
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa 
Fanavaladas@sapo.pt 

Introdução. A hemorragia intracerebral ou sistémica é a complicação mais temível 
do tratamento fibrinolítico do AVC isquémico agudo. No entanto, existem outras 
complicações potencialmente fatais que exigem uma atenção específica. 
Descrevemos um caso de alergia ao rt-PA manifestada por angioedema. 
Caso clínico. Homem de 72 anos, HTA diagnosticada e medicada há 1 semana 
com Inibidor do Enzima Conversor da Angiotensina (IECA). Admitido pelo serviço 
de urgência por AVC agudo do hemisfério esquerdo, tendo iniciado trombólise 
endovenosa com rt-PA aos 175 minutos de evolução. Aos 15 minutos de perfusão 
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surgiu gengivorragia e hemorragia da língua, controladas com medidas locais. 
Imediatamente após a administração da dose total de rt-PA (63 mg), instalou-se de 
forma súbita um quadro de angioedema com marcado edema da hemilíngua direita 
com protusão da mesma, edema labial e periorbitário. Foram administrados 
adrenalina, anti-histamínicos e corticoides com paragem da progressão do quadro 
e remissão total às 48 horas. 

 
 
Conclusões. A observação sistemática e frequente da cavidade oral deve ser uma 
medida de segurança obrigatória durante e após a administração de rt-PA porque o 
diagnóstico e tratamento precoces do angioedema podem evitar uma complicação 
fatal.  
 
 
12 - Livedo Reticularis Racemosa e AVC  - Síndrome Antifosfolipidico 
Leandro Valdemar*,, António Marinho**, Gabriela Lopes*, 
* Serviço de Neurologia; ** Serviço Medicina 2 – Hospital Geral Santo António 
Email: gab.lopes@clix.pt 
 
Introdução : O síndrome Antifosfolipídico (SAF) é uma doença autoimune 
caracterizada pela presença persistente de anticorpos antifosfolipídicos, 
associados a fenómenos trombóticos arteriais e/ou venosos, sem vasculite, com 
grande predomíneo pelo sexo feminino. Acidentes Vasculares Cerebrais 
isquémicos  estão descritos em cerca de 30% dos doentes com SAF, 30% dos 
quais  com AIT. A Livedo Racemosa é uma Livedo infiltrada, de tom violáceo, de 
malha larga, em localizações não só pendentes, mas também dorsal e abdominal, 
rara e sempre patológica, presente nalgumas doenças imunológicas. 
Caso Clínico: Os autores apresentam o caso de um doente de 53 anos, ex-
fumador, com HTA não medicada, que recorreu ao SU por ter acordado de 
madrugada com cefaleia frontal moderada, vertigens, vómitos e desequilíbrio, sem 
outros sintomas. Ao ex.neurológico apresentava disartria, dismetria na prova dedo-
nariz à direita e ataxia da marcha. A TA era de 210/140 mmHg e apresentava uma 
Livedo Racemosa. O restante ex. era normal. Ficou assintomático em menos de 
24h. A RMN cerebral mostrou sinais de isquemia difusa bihemisférica cortico-
subcortical. Os estudos imunológicos e protrombótico mostraram títulos elevados 
de autoanticorpos (anticardiolipina, antiβ2GPI e inibidor lúpico). A restante 
investigação (ECG, Ecocardiograma TE, Triplex dos vasos cervicais) foi normal. O 
doente foi hipocoagulado. 
Comentários: Este doente apresesentou-se com um AIT cerebeloso direito, 
reunindo critérios clínicos, laboratoriais e imagiológicos de síndrome 
antifosfolípídico com Livedo Racemosa. Apesar das manifestações isquémicas 
cerebrais serem muito frequentes no SAF, o atingimento neurológico isolado é raro. 
A sua associação a uma Livedo Racemosa é ainda mais rara, bem como o seu 
aparecimento num doente do sexo masculino. Levanta-se também a questão do 
diagnóstico diferencial entre Síndrome de Sneddon e SAF, clinicamente 
indistinguíveis e fisiopatologicamente classificáveis num espectro contínuo de 
doença.  
  
 



 


