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Casos Clínicos: 

1 - Lesões isquémicas sugestivas de Cadasil em adulto com enxaqueca e 
demência, sem mutação 
Pedro Castro1,2, Cláudia Sousa1, Elsa Azevedo1,2 

Serviço de Neurologia do Hospital de S. João1 e Faculdade de Medicina2 da 
Universidade do Porto 
Serviço de Neurologia, Hospital de São João E.P.E. e Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4202-451 
Porto 
Pedro Castro - pedromacc@gmail.com; 
Elsa Azevedo - elsaazevedo@netcabo.pt 

Introdução: 
As principais causas de AVC são doença aterosclerótica intra e extracraniana, 
doença de pequenos vasos cerebrais ou embolismo cardiogénico. 
Infrequentemente, resulta doutras arteriopatias não-ateroscleróticas, doenças 
hematológicas, imunológicas e congénitas/hereditárias. CADASIL é uma 
arteriopatia resultante da mutação no gene NOTCH3, caracterizada por 
associação de enxaqueca, demência e AVCs em idade jovem.  
 
Caso Clínico: 
Mulher, 60 anos, 4 anos de escolaridade. Excesso de peso e dislipidemia, sem 
outros factores de risco vascular evidentes. História de enxaqueca, ansiedade 
e depressão, seguida em Consulta de Psiquiatria. Pai falecido aos 69 anos de 
morte súbita, mãe falecida com “doença de Alzheimer”. Episódio transitório de 
afasia e hemiparésia direita em 2005; perturbação cognitiva progressiva notada 
desde então. Em Outubro de 2007 provável crise convulsiva. Exame 
neurológico sem sinais focais. Estudo analítico do AVC incluindo anticorpos 
antifosfolipídicos e estudo protrombótico normal. Pesquisa de mutação no gene 
NOTCH 3 negativa. ECG e ecocardiograma transtorácico, assim como eco-
Doppler cervical e transcraniano normais. EEG descreve actividades lentas 
disfuncionais frontais direitas, sem características epileptiformes. RM cerebral 
com leucoencefalopatia isquémica marcada e múltiplos enfartes lacunares, 
incluindo atingindo das cápsulas externas; alargamento dos sulcos corticais e 
redução global do volume encefálico com hipocampos normais. Avaliação 
neuropsicológica em 2005 revela alteração ligeira das funções executivas; em 
2008 revela agravamento das funções executivas, visuoespaciais, de memória 
e aprendizagem constituindo quadro de marcada deterioração cognitiva. 
Encontra-se medicada com aspirina, pravastatina, lamotrigina, bupropriona 
como antidepressivo e donepezilo. 

 
Conclusão: 
Apresenta-se caso de associação de enxaqueca, quadro demencial, enfartes 
cerebrais e leucoencefalopatia, sem causa identificada. Apesar da pesquisa de 
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mutação no NOTCH3 ser negativa, o quadro clínico tem muitas semelhanças a 
CADASIL. Discute-se a possibilidade de representar uma nova mutação do 
gene não identificada 
 

2 - Hematoma do núcleo caudado devido a aneurisma de artéria lentículo-
estriada 
 
Vânia Almeida1, Carolina Santos2, Domingos Coiteiro3, João Lobo Antunes3, 
Filipa Falcão1, Patrícia Canhão1 

Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa 
Maria1.  
Serviço de Imagiologia Neurológica, Hospital de Santa Maria 2. 
Serviço de Neurocirurgia, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa 
Maria3.  
Endereço: Hospital de Santa Maria – Serviço de Neurologia 
Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa 
vnia.almeida@gmail.com 
 

Introdução: 
Os hematomas dos núcleos da base, muito raramente, podem ser causados 
por ruptura de aneurisma.  
 

Caso clínico: 
Doente do sexo feminino, 46 anos, normotensa. Iniciou subitamente, em 
repouso, cefaleia intensa, bifrontal, acompanhada de fotofobia, que cedia 
parcialmente aos analgésicos. Três dias depois apresentou síndrome 
confusional. O exame neurológico, realizado no dia seguinte, mostrou apenas 
parésia facial central direita. A TAC e RM crânio-encefálicas revelaram 
hematoma da cabeça do núcleo caudado esquerdo sem evidência de lesão 
subjacente à hemorragia. A angiografia de subtracção digital identificou 
dilatação distal fusiforme de uma artéria lenticulo-estriada esquerda compatível 
com aneurisma. A avaliação analítica geral, hemoculturas seriadas, estudo de 
auto-imunidade e serologias para sífilis, VIH e hepatites foram negativas. O 
Ecocardiograma transesofágico não mostrou evidência de vegetações. Foi 
decidido realizar clipagem cirúrgica do aneurisma, mas este não foi identificado 
durante a cirurgia.  
 

Discussão: 
Embora os núcleos da base sejam localização frequente de hematoma 
intracerebral, são conhecidos na literatura apenas 18 casos de associação a 
ruptura de aneurisma das artérias lenticulo-estriadas. O curso clínico destes 
aneurismas é variável, estando descritos casos de re-hemorragia fatal bem 
como de trombose ou obliteração espontânea. O risco de re-hemorragia é 
desconhecido, pelo que a decisão terapêutica (conservadora, endovascular ou 
cirúrgica) é controversa, dependendo da avaliação caso a caso e da 
experiência individual dos centros. No nosso caso, o aneurisma que tinha sido 
diagnosticado por angiografia não foi encontrado durante a cirurgia. Este caso 
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ilustra as dificuldades diagnósticas e terapêuticas colocadas pelos aneurismas 
das artérias lenticulo-estriadas.  
 
3 - Fibrinólise Endovenosa num AVC isquémico em jovem com síndrome 
dos anticorpos anti-fosfolipidos 

 
M Sousa1, RM Guerreiro2, P Santos2, S Marques1, I Palma2, M Rodrigues2, J 
Pinto Marques2 

1-Serviço de Medicina, Unidade Silva Duarte, Hospital de S. Bernardo, Centro 
Hospitalar de Setúbal 
2-Serviço de Neurologia, Hospital de S. Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução:  
A síndrome dos anticorpos anti-fosfolipidos (SAAF) define-se pela associação 
de manifestações clínicas de hipercoaguabilidade e de anticorpos anti-
fosfolipidos. 
 
Caso Clínico:  
Mulher de 18 anos, apresentando como único antecedente pessoal relevante 
episódio de poliartrite das grandes articulações ocorrido aos 9 anos. Negava 
hábitos tabágicos ou toma de qualquer medicação. A 10 de Abril de 2008 
iniciou subitamente afasia não fluente e monoparésia braquial direita com 
parésia facial central  homolateral associada. A TAC-CE não mostrou lesões 
vasculares agudas. Apresentava aPTT de 77,6s, sem administração de 
heparina. Perante a manutenção dos défices (NIHSS-7) foi efectuada fibrinólise 
endovenosa com 1h50m de evolução, observando-se regressão dos défices 
(NIHSS-1 às 24hs). A TAC-CE às 24 horas e a RMN/angio-RMN não 
identificaram lesões, o ECG mostrou ritmo sinusal e o ecocardiograma 
transesofágico foi normal. O estudo adicional revelou trombocitopénia 
(99000/µL), Anticorpos anti-fosfolipidos (anticoagulante lúpico, anti-cardiolipina 
e anti-β2 glicoproteína), anti-nucleares e anti-DNA fortemente positivos; 
presença de homozigotia para a mutação 677 C>T do gene da 
metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR). Foi iniciada hipocoagulação oral.  
Em Junho verificou-se AIT (afasia motora e hemiparésia direita súbitas, com 
reversão espontânea ao fim de 1h) em relação com o não cumprimento da 
terapêutica antitrombótica. Alguns dias mais tarde foi reinternada por dor 
abdominal intensa e vómitos – foi diagnosticada pancreatite aguda idiopática 
(amilasémia > 3000 UI/dL; exclusão de litiase vesicular na ecografia ou de 
trombos no território esplâncnico na angio-TAC).   
 
Conclusão:  
O caso retrata uma fibrinólise bem sucedida num AVC isquémico ocorrido 
numa doente jovem com SAAF, com APTT muito aumentado, presença de 
anticoagulante lúpico fortemente positivo e homozigotia para mutação do gene 
da MTHFR. Na literatura apenas se encontrou um caso descrito de fibrinólise 
após AVC isquémico em doente jovem com SAAF.  
  
4 - Sobre um caso de trombólise em doente com dissecção carotídea 
 



João Pinho1, João Cerqueira1, Ricardo Maré1, Carla Ferreira1, João Ramalho 
Fontes1 

1 Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Braga 
jdpinho@gmail.com 
Serviço de Neurologia, Hospital de São Marcos, Largo Carlos Amarante, 4700 
Braga 
 
Introdução: 
Com a generalização da terapêutica trombolítica endovenosa 
independentemente da etiologia do AVC isquémico, surgiu a preocupação com 
complicações do rtPA em situações específicas como a dissecção da artéria 
carótida interna. Estudos de pequenas dimensões sugerem que o rtPA não 
influencia negativamente o curso natural das dissecções carotídeas. 
Apresenta-se um caso de uma doente com disseção carotídea cujo estado 
neurológico agravou dramaticamente durante a administração de rtPA. 
 
 
 
Caso clínico: 
Mulher de 49 anos, sem antecedentes patológicos relevantes, não medicada, 
que recorre ao Serviço de Urgência por instalação súbita de diminuição de 
força dos membros esquerdos e desvio da comissura labial, sem eventos 
traumáticos prévios ou outras queixas associadas. Na admissão apresentava 
disartria, hemiextinção visual e sensitiva, hemiparesia esquerda e 
hemihipostesia esquerda ligeiras (NIHSS=7). O TAC na admissão era normal 
(score ASPECTS=10). Iniciou trombólise com tempo clínica-agulha de 165min. 
e dose total de rtPA de 58,5mg. Aos 45min. de perfusão de rtPA deu-se 
agravamento significativo do estado neurológico (NIHSS=14), tendo-se 
suspenso a perfusão e repetido TAC que mostrou sinais precoces de enfarte 
da ACMD, ASPECTS=5, sem hemorragia. Por evidência clínica e imagiológica 
de enfarte extenso em território carotídeo com desvio da linha média, foi 
submetida a craniotomia descompressiva a D3. A D9 o ecoDoppler dos vasos 
de pescoço revelou descontinuidade na íntima da carótida interna proximal e 
formação de falso lúmen na parede, com velocidades elevadas. A doente teve 
alta 2 meses depois, com NIHSS=13 e mRS=4. 
 
Discussão: 
É incerto se a deterioração clínica faria parte da história natural deste caso, 
mas a sua instalação aguda durante a trombólise sugere a hipótese de 
agravamento da estenose carotídea por aumento do hematoma da parede, 
condicionando enfarte hemodinâmico. Dificilmente se encontrará substrato 
imagiológico para suportar o mecanismo proposto. Fica por esclarecer se à 
trombólise cabe alguma responsabilidade no achado de mau prognóstico 
funcional tardio encontrado nas séries de casos publicadas. 
 
5 - Adulto jovem com AVCs de repetição e alteração de comportamento  

Pedro Castro1,2, Roberto Roncon2, Cláudia Sousa1, Pedro Abreu1,2, Elsa 
Azevedo1,2 
Serviço de Neurologia do Hospital de S. João1 e Faculdade de Medicina2 da 
Universidade do Porto 



Serviço de Neurologia, Hospital de São João E.P.E. e Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4202-451 
Porto 
pedromacc@gmail.com 
 
Introdução: 
O AVC atinge sobretudo idosos, embora possa ocorrer em idades jovens. Na 
procura de uma etiologia, é geralmente necessário neste grupo etário um 
estudo mais abrangente, embora muitos casos permaneçam sem causa 
esclarecida. Apresenta-se caso de AVC de repetição em adulto jovem, em que 
se pretende discutir o valor etiológico de alguns dos achados. 
 
Caso Clínico: 
Homem, 32 anos, soldador, 9 anos de escolaridade. Fumador, consumo 
esporádico de marijuana, excesso de peso, sem outros factores de risco 
vascular conhecidos. Sem história de doenças infecciosas relevantes ou 
enxaqueca. Antecedentes familiares irrelevantes. Aparentemente assintomático 
até Janeiro de 2006, quando inicia quadro progressivo de alterações do 
comportamento marcadas por irresponsabilidade e absentismo laboral. 
Observado em Agosto de 2006 - exame neurológico sem focalização, MMSE 
29/30; TC cerebral com enfartes bilaterais nos núcleos da base; inicia aspirina, 
é pedido estudo alargado. Em fins de Agosto 2006 e em Junho de 2007 é 
internado por AVC isquémico, o 1º com hemiparésia esquerda e o 2º com 
hemiparésia direita, desta vez tratado com trombólise. Teve recuperação 
gradual dos défices motores, permanecendo as alterações cognitivas e 
sobretudo comportamentais com marcado impacto familiar e social. Em 2008 
inicia movimentos involuntários, podendo pela descrição ser mioclónicos. 
Avaliação neuropsicológica revelou disfunção de predomínio subcortical 
(funções executivas frontais). O estudo analítico alargado incluindo 
imunológico, serológico (sífilis, Lyme, Whipple, HIV), protrombótico, cinética do 
ferro, cobre e ceruloplasmina, foi normal. Estudo de LCR e das cadeias 
respiratórias normais. Actividade da alfa-galactosidase diminuída nos 
leucócitos (28 nmol/h/mg proteína, N=36-80); estudo genético para doença de 
Fabry negativo. Pesquisa de mutação no NOTCH3 negativa. EEG sem 
alterações relevantes. Ecocardiograma transtorácico/transesofágico: disfunção 
sistólica (FVE=41%), foramen ovale patente com shunt esquerdo-direito, sem 
alterações sugestivas de Fabry. Eco-Doppler cervical e transcraniano normal. 
RM cerebral com múltiplas áreas de alteração de sinal na substância branca 
periventricular anterior e coroas radiadas, núcleos da base e periaquedutal. 
Angiografia cerebral sem alterações. Medicado com aspirina, estatina e 
lamotrigina.  
 
Conclusão: 
Apresenta-se caso de adulto jovem com alterações comportamentais, 
demência tipo subcortical e dois episódios de AVC, sem etiologia definida após 
estudo alargado. Discute-se o eventual significado da actividade reduzida da 
alfa-galactosidase sem mutação evidente, e a indicação para encerramento de 
FOP - apesar de recidiva de evento o quadro não é característico de etiologia 
cardioembólica. 
 



6 - Lesão do tronco cerebral: discussão diagnóstica de um caso clínico 
 
Leonor Correia Guedes, Vânia Almeida, Filipa Falcão, Teresa Pinho e Melo 
Unidade de Acidentes vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital de 
Santa Maria 
 
Perante a instalação súbita de sinais de lesão de pares cranianos bilateral e 
tetraparésia num doente com factores de risco vascular, coloca-se como 
primeira hipótese de diagnóstico um acidente vascular cerebral do território 
vértebro-basilar envolvendo o tronco cerebral.  
Apresentamos o caso do doente CFT de 77 anos de idade, sexo masculino, 
raça caucasiana, com antecedentes de hipertensão arterial, dislipidémia, 
Diabetes Mellitus não insulino-tratados e mal controlados e hábitos etílicos 
moderados. Dois dias antes do internamento, o doente inicia alteração do 
comportamento e vómitos associados a período de hiperglicémia. Após cerca 
de 24 horas do início do mesmo, o doente tem uma depressão súbita do estado 
de consciência associada a período de paragem respiratória, por aparente 
aspiração de vómito, necessitando de ventilação invasiva durante 5 dias. Após 
terminar a sedação, o doente encontrava-se vigil, sem emissão de discurso por 
ter sido submetido a traqueostomia, cumpria ordens simples, não apresentava 
alteração dos campos visuais, tinha anisocória com maior dilatação da pupila 
direita, nistagmo horizontal, não extinguível, à dextro e levoversão, parésia da 
supraversão do olhar conjugado, hipotropia do olho esquerdo na infradução do 
olhar, ptose palpebral esquerda, diparésia facial, disfagia e tetraparésia flácida. 
A TC CE revelou aparente hiperdensidade espontânea da artéria basilar e o 
Tríplex scan um aumento da velocidade de fluxo na artéria basilar. A Angio-TC 
não confirmou a presença de trombose da artéria basilar e a RMN CE não 
documentou lesão do tronco cerebral. 
Perante a ausência de evidência de lesão vascular cerebral, foram investigadas 
causas metabólicas, imunológicas ou infecciosas, sem se encontrarem claras 
alterações associadas. 
 
7 - Parésia pseudocubital secundária a acidente vascular cerebral no 
adulto jovem 
 
Reis, Sérgio1; ; Carvalho, Marta1 , Abreu, Pedro1;  
1Serviço de Neurologia do Hospital de S. João, E.P.E., Porto; Portugal 
  
Introdução:  
A parésia isolada dos dedos da mão resultante de enfarte cerebral, também 
designada parésia pseudoperiférica, é uma entidade patológica rara e resulta 
habitualmente de uma lesão isquémica da porção superior da circunvolução 
pré-central contralateral, atribuída na literatura à área da mão do cortex motor. 
A afecção mais comum é a que envolve a área cubital, mas estão descritos 
casos de défices motores limitados à área radial ou mesmo ao dedo indicador. 
 
Caso clínico:  
Doente do sexo masculino, 38 anos de idade, com antecedentes de 
dislipidemia, hábitos tabágicos (30 U.M.A.) e história de alcoolismo crónico (em 
abstinência há 1 ano), que recorreu ao Serviço de Urgência (SU) por ter 



acordado de manhã com o 3.º, o 4.º e o 5.º dedos da mão esquerda em 
hiperflexão (postura em “garra cubital”) e hipostesia do 4.º e do 5.º dedos. O 
exame neurológico na admissão não evidenciou outras alterações. A TC 
cerebral realizada no SU revelou lesão cortical frontal direita, a necessitar de 
esclarecimento por RM. Foi internado na Unidade de AVC para estudo e 
investigação. Nos primeiros quatro dias apresentou recuperação subtotal da 
amplitude de extensão dos dedos. Revendo a história clínica com o doente, 
este revelou que no dia anterior à instalação dos défices descritos, teria tido, 
subitamente, sensação de “peso” do membro superior e diminuição da força de 
preensão da mão, à esquerda, embora essas alterações não tenham sido 
objectivadas na avaliação médica. O estudo electromiográfico não foi sugestivo 
de afecção nervosa periférica. A RM cerebral, realizada no 5.º dia de 
internamento, revelou múltiplas lesões, na substância branca e em planos 
corticais, fronto-parietais altos, compatíveis com áreas recentes de enfarte e 
outras antigas, dos ramos terminais da artéria cerebral média direita.  
 
Conclusão: 
O caso descrito evoca as dificuldades no diagnóstico diferencial entre as 
causas centrais e periféricas de parésia isolada da mão, quando se atende 
somente à anamnese e ao exame objectivo. A parésia pseudoperiférica é 
geralmente descrita na literatura como integrando défices motores puros. Neste 
caso, a hipostesia digital poderia reforçar a hipótese de etiologia periféria, na 
apresentação. Contudo, vários autores encontraram uma alta percentagem de 
casos com alterações sensitivas associadas. Mantendo a suspeição clínica, a 
investigação imagiológica cerebral, e em particular a RM, mostra-se 
fundamental para a identificação da etiologia vascular central em quadros 
neurológicos aparentemente periféricos.   
 
 
 
 
 
 
8 - Enfarte cerebral de etiologia não determinada 
Caso Clínico Problemático 
 
Duarte Dantas, Ivone Ferreira 
UAVC / Medicina 1, Centro Hospitalar do Alto Minho  
 
A Fibrilhação auricular (FA) paroxística é causa de AVC não só cárdio-
embólico, como de hipoperfusão (episódios de taquiarritmia, com redução do 
débito cardíaco). 
Frequentemente não conseguimos detectar esses episódios nos ECGs de 24h. 
Num estudo prospectivo (Dieter Wallmann,Stroke 2007;38) as extrassistoles 
supraventriculares (ESV) frequentes (>70 em 24h) revelaram-se um factor de 
risco de FA paroxistica. 
É apresentado um caso clínico, com diagnostico etiológico ainda 
indeterminado, de uma mulher de 47 anos, ex-fumadora, normotensa, com 
antecedentes de síncopes e que teve AVC em território carotideo esquerdo, 



extenso, precedido de síncope. Posteriormente teve um AIT no mesmo 
território. O Holter de 24 horas apresentava ESV muito frequentes (3481).  
Questiona-se qual a melhor profilaxia secundaria. 
 
9 - AVC em doente jovem com consumo abusivo de “suplementos 
alimentares” 
 
Fernando Silva, Anabela Matos, Vieira Barbosa, Bruno Rodrigues 
Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra 
Correio electrónico: alvessilva.fernando@gmail.com 
Endereço postal: Serviço de Neurologia, HUC, Praceta Mota Pinto, 3001-301 
Coimbra 
 
Introdução: 
A utilização de suplementos alimentares é prática corrente em jovens 
culturistas amadores. De composição variada, é frequente a inclusão nestes 
preparados de concentrados de aminoácidos, vitaminas e, por vezes, 
esteroides anabolizantes. O risco vascular associado ao seu consumo 
permanece indeterminado: se em baixas doses poderá apresentar um perfil 
benéfico é clássica a assunção teórica do potencial trombogénico a ele 
associado.  
 
Caso clínico: 
Homem de 35 anos, ovolactovegetarinano, desportista (culturismo), recorre ao 
nosso SU em finais de Dezembro.05 por quadro de instalação súbita de 
lateralização motora esquerda. Antecedentes de patologia psiquiátrica, sob 
terapêutica com clozapina. Referência ao consumo abusivo de “produtos 
naturais” com intuito de suplementação alimentar: múltiplos preparados com 
aminoácidos e vitaminas, “GH releasers” e dehidroepiandrosterona. Ao exame 
apresentava disartria, hemiplegia e hemihipostesia álgica esquerda, sem outras 
alterações. TC CE com hipodensidade cortical fronto-parietal direita. Internado 
em UAVC sob antiagregação oral com AAS. Realizou RMN CE ao 2º dia de 
internamento que revelou a presença de lesão cortiço-subcortical temporo-
parietal direita e corpo estriado. Ecodoppler e ecocardiografia sem alterações 
relevantes. AngioRMN sugerindo oclusão de ramo M2 posterior da ACM direita 
com zona de estenose proximal. Não consentiu a realização de angiografia de 
subtracção digital. Do estudo para AVC no jovem apenas se identificou a 
presença de heterozigotias para MTHFR, sendo o restante normal/negativo. 
Boa evolução em internamento, apresentando défices residuais á data de alta. 
Re-internado em Janeiro.06 por agravamento clínico – hemiplegia esquerda, 
identificando a TC CE hipodensidade frontal direita recente. Recuperação 
agora apenas parcial com limitação funcional a nível do membro superior 
esquerdo. Tem seguimento regular em Consultas externas, sem novos eventos 
vasculares. 
 
Conclusão: 
O risco vascular associado ao consumo não controlada de suplementos 
alimentares contendo esteroides anabolizantes não será de desprezar. Seria 
interessante repetir o estudo angiográfico para melhor caracterização do 
mecanismo fisiopatológico subjacente.  
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10 - Trombose Venosa Cerebral na sequência de terapêutica com ácido ε-
amino-capróico 
 
Rui André, Fernando Silva, Gustavo Cordeiro Santo, Maria Antónia Ferro 
UAVC – Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra 
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Praceta Mota Pinto, 3000-075, Coimbra. 
Endereço de correio electrónico: ruiandre@gmail.com 
 
Introdução:  
A trombose venosa cerebral atinge predominantemente mulheres jovens. 
Raramente foram descritos casos em contexto de terapia antifibrinolítica. 
 
Caso Clínico:  
Mulher, 47 anos, com antecedentes de miomatose uterina. Internada no 
hospital local por metrorragias e anemia. Após terapêutica endovenosa com 
ácido ε-aminocapróico, inicia “alteração súbita do estado de consciência”, 
metivo pelo qual foi transferida para o nosso hospital. A entrada com 
GCS=E1V1M3; movimentos oculares erráticos com desconjugação e resposta 
motora à dor em descerebração à direita, esboçando localização à esquerda. 
Na TAC-CE havia hipodensidades difusas dos tálamos, cápsula interna e 
externa esquerdas, com efeito de massa sobre o 3º ventrículo e 
hiperdensidade espontânea das veias cerebrais internas, veia de Galeno e seio 
recto, com dilatação hidrocefálica supratentorial. Na Veno-TAC observou-se 
ausência de impregnação do seio recto, veia de Galeno e porção proximal dos 
seios laterais e veias basais, compativel com extensa trombose venosa 
envolvendo o sistema venoso profundo. A angioRMN-CE revelou lesões 
vasculares, predominantemente isquémicas, no mesencéfalo, tálamos, 
cápsulas internas e externas, núcleos da base, substância peri-ventricular 
temporal e occipital e coronas radiatas, com restrição à difusão, contendo 
zonas de transformação hemorrágica associadas a edema. A investigação 
adicional revelou, para além de uma diabetes mellitus, a presença de diversos 
factores genéticos de risco protrombótico: PAI 4G/5G (homozigoto); 
Glicopreoteínas GP3A PIA1/PIA2 (heterozigoto); MTHFR C677T Ala/Val 
(heterozigoto); MTHFR A1298C A/C (heterozigoto). A doente foi anticoagulada 
com heparina de baixo peso molecular e posteriomente varfarina para um INR 
ajustado entre 2 e 3. Foi transferida para o seu hospital local com mRS de 4 e 
NIHSS de 8. 
 
 
 
Conclusões:  
Apresentamos este caso pela associação da trombose venosa cerebral à 
terapêutica com ácido ε-aminocapróico. Foi sugerida a associação de alguns 
casos com a presença da mutação para o Factor V de Leiden. No nosso caso 
existem outros factores genéticos de risco pro-trombótico. 
 
11 - CADASIL: quando a genética tem dúvidas  
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Introdução: 
A demência vascular no adulto jovem pode ter múltiplas causas. Perante 
história familiar, coloca-se a hipótese de CADASIL - arteriopatia subcortical 
com leucoencefalopatia isquémica, autossómica dominante, que se apresenta 
com AVCs isquémicos subcorticais, enxaqueca, demência e perturbações do 
humor. O diagnóstico é confirmado pela presença de mutação no gene 
NOTCH3, envolvendo resíduos de cisteína. A mutação p.A1020P é 
considerada um polimorfismo por estar presente em cerca de 2,5% da 
população portuguesa normal e não envolver resíduos de cisteína. 
Apresentamos os casos de duas irmãs com quadro clínico compatível com 
CADASIL e presença deste polimorfismo.  
 
Casos clínicos: 
1 - Mulher, 45 anos, fumadora, apresentou-se com episódios de aura visual, 
queixas mnésicas e disfunção executiva com 6 meses de evolução, além de 
episódio de hemiparésia esquerda.  
2 - Mulher, 47 anos, irmã da primeira, antecedentes de HTA, seguida em 
consulta por deterioração cognitiva progressiva desde há cerca de 3 anos e 
AVC da artéria cerebral média esquerda há 2 anos. Mãe com síndrome 
demencial, não compareceu para estudo. Ambas realizaram investigação para 
AVC no adulto jovem incluindo estudo imunológico e protrombótico que foi 
normal. Eco-Doppler cervical e transcraniano e ecocardiograma sem 
alterações. RM cerebral revelou lesões isquémicas na substância branca 
fronto-parietal, região temporal, gânglios da base e protuberância. Na primeira 
doente, observaram-se também lesões na cápsula externa. Efectuou-se 
pesquisa de mutações no gene NOTCH3 por sequenciação directa dos 4 exões 
com maior frequência de mutações na população portuguesa – 4, 11, 18 e 19. 
A única alteração encontrada foi a p.A1020P em homo/hemizigotia, não sendo 
possível ver o alelo normal em heterozigotia.        
 
Discussão: 
Trata-se de duas irmãs com clínica de deterioração cognitiva subcortical com 
início na 5ª década de vida, associada a AVC isquémico e múltiplas lesões 
isquémicas da substância branca e gânglios da base, sem etiologia evidente. O 
estudo do gene NOTCH3 levanta a questão de o polimorfismo p. A1020P em 
homozigotia ser patogénico ou de estarmos na presença uma grande delecção 
patológica. O estudo familiar incluindo os ascendentes em 1º grau seria de 
crucial importância para o esclarecimento deste caso.           
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Introdução: 
O termo AVC amnésico descreve um quadro de amnésia aguda, relativamente 
persistente como sintoma dominante e de origem vascular. Pode surgir em 
lesões da artéria cerebral posterior (ACP), artérias talâmicas e artéria coroidéia 
anterior. Existem poucas descrições clínicas na literatura de eventos deste tipo. 
 
Caso Clínico: 
Apresentamos o caso de um doente do sexo masculino, de 57 anos de idade, 
sem factores de risco vasculares conhecidos, que recorreu ao Serviço de 
Urgência do nosso hospital por apresentar um quadro clínico caracterizado por 
cefaleia holocraniana de instalação subaguda com características tensionais, 
associada a alterações mnésicas, com oito dias de evolução e carácter 
progressivo. A avaliação neuropsicológica revelou deterioração ligeira da 
memória verbal com interferência, assim como alterações nos parâmetros 
relativos à orientação, memória lógica e capacidade de aprendizagem 
associativa. Foi também identificada uma alteração ligeira no Questionário de 
Estado Mental. A TC-CE revelou lesão hipodensa córtico-subcortical temporal 
interna esquerda, com envolvimento hipocâmpico. A RMN-CE confirmou a 
presença de uma lesão isquémica recente, subaguda, temporal interna 
esquerda, córtico-subcortical, com envolvimento significativo do hipocampo e 
sem efeito de massa relevante associado. O estudo analítico efectuado revelou 
a presença de uma homozigotia para o MTHFR. O restante estudo para 
exclusão de factores de risco vascular foi negativo. Em termos evolutivos, o 
doente teve uma recuperação lenta (mas progressiva) das alterações 
mnésicas, com recuperação total das queixas de cefaleias. 
Discussão/Conclusão: 
Perante um quadro clínico de instalação aguda/sub-aguda dominado por 
alterações da memória, a presença de uma lesão isquémica do hipocampo, 
apesar de rara, é uma hipótese a considerar no diagnóstico diferencial. 
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Introdução:  

A ptose palpebral é um sinal raro de enfarte isquémico hemisférico. É definida 
como parésia bilateral  do levantador da pálpebra que decorre com a instalação 
do acidente vascular cerebral supratentorial. 
 
Caso Clínico:  
Doente do sexo masculino, 72 anos, com diabetes mellitus, hipertensão 
arterial, admitido por instalação aguda de disartria e hemiparésia esquerda e 
compromisso facial envolvendo os dois andares da face (NIHSS - 8), realizou 
trombólise intravenosa  com discreta melhoria de quadro neurólogico (NIHSS - 
6), e posterior agravamento neurológico apresentando hemiplegia esquerda, 
desvio do olhar conjugado para a direita e ptose palpebral bilateral, sem 
compromisso do estado de consciência (NIHSS -17). Da investigação 
realizada, a TC-CE e RM-CE revelaram enfarte isquémico cortico-subcortical 
do território da artéria cerebral média direita. Diagnosticou-se oclusão da 
Artéria Carótida Interna direita por meio do doppler Carotídeo e Vertebral.  O 
doente teve alta dependente (RANKIN 4), tendo-se observado uma melhoria 
parcial da ptose palpebral bilateral às 6 semanas de evolução. Manteve defeito 
motor. 
 
Discussão/Conclusão:  
A ptose palpebral diferencia-se de apraxia da abertura das pálpebras e 
blefarospasmo pela ausência de abertura involuntária da pálpebras e pela 
ausência de contracção clónica do orbicular dos olhos, respectivamente. Surge 
mais frequentemente associado a enfartes isquémicos do hemisfério direito. 
Desconhece-se a região responsável pelo controlo supranuclear das pálpebras. 
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Introdução: 
A vasculite primária do SNC (PACNS) é uma entidade ainda mal definida com 
cerca de 300 casos descritos na literatura, apenas 70 destes com diagnóstico 
histológico. As manifestações mais frequentes são as cefaleias, as alterações 
cognitivas, os acidentes isquémicos (frequentemente múltiplos) e as crises 
epilépticas.  
Caso clínico 
Mulher de 51 anos de idade com antecedentes de HTA e depressão reactiva. 
Apresentou cefaleia súbita associada a alterações sensitivas da mão esquerda 
e discreta depressão da vigília. À entrada no SU: TA de 210/98, sem outras 
anomalias no exame. A TAC CE mostrou hematoma putaminal direito e HSA 
na vala sílvica direita, a angio TAC foi negativa para aneurismas ou MAV. Em 
internamento apresentou labilidade emocional, uma crise convulsiva e, dias 
depois, após uma manobra de Valsalva, novo hematoma, desta vez occipital 
esquerdo, também associado a subida tensional. A RM encefálica mostrou, 
para além dos dois hematomas, foco isquémico antigo na cápsula interna 
esquerda. A investigação clínica foi negativa para (outros) factores de risco 
para AVC isquémico assim como para vasculites sistémicas. A história familiar 
era negativa para doença cerebrovascular em jovem e demência. A angiografia 
convencional mostrou irregularidades nos vasos cerebrais. Foi efectuada 
biópsia da meninge que mostrou um vaso com infiltração linfocitária e necrose 
fibrinóide da parede, sem amilóide. A evolução clínica foi favorável. Dois meses 
depois uma PL mostrou LCR normal e nova angiografia continuava a 
demonstrar irregularidades das paredes dos vasos. Iniciou-se terapêutica com 
corticoterapia e azatioprina.  
 
Discussão: 
A associação de HSA e hemorragias parenquimatosas levou a considerar entre 
as hipóteses de diagnóstico a angiopatia amilóide e a vasculite. A 
particularidade deste caso é a sua forma de apresentação, dominada por 
hemorragias múltiplas, sendo que na PACNS estão descritas hemorragias 
intracranianas em apenas 7-9% dos doentes. No diagnóstico diferencial das 
hemorragias intracranianas, devemos incluir a PACNS. 
 
15 - Leucoencefalopatia secundária a Hiperhomocisteinémia por 
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Introdução:  
A deficiência da MTHFR é uma doença metabólica autossómica recessiva do 
metabolismo do folato causando hiperhomocisteinémia e homocisteinúria. A 
hiperhomocisteinémia constitui um factor de risco independente de doença 
vascular de grandes e pequenos vasos, encontrando-se associada a AVC, 
demência e atrofia cerebral, por mecanismos pró-trombóticos, pró-aterogénicos 
e citotóxicos directos. 
 
Caso Clínico:  



Homem de 34 anos, com atraso de desenvolvimento ligeiro, perturbação 
psiquiátrica desde os 20 anos, trombose venosa do eixo femoro-popliteu 
esquerdo em Dezembro de 2007, iniciando em Fevereiro de 2008 ideação 
paranóide e agravamento da actividade alucinatória, tendo iniciado risperidona. 
Observou-se instalação progressiva de lentificação psicomotora, prostração e 
rigidez, atribuíveis a iatrogenia, não sofrendo alterações após mudança para 
quetiapina. Evoluiu para estado estuporoso, sem resposta à ameaça visual, 
tetraparésia espástica, amiotrofias generalizadas, distonia cervical em 
hiperextensão e rotação esquerda, iniciando no internamento crises tónico-
clónicas generalizadas, controladas com valproato. A RM encefálica revelou 
alteração difusa da substância branca bihemisférica e atrofia cerebral marcada, 
que agravou em extensão no exame realizado um mês depois, envolvendo 
agora a cápsula externa direita, núcleos lenticulares e substância branca 
cerebelosa. Na investigação realizada determinou-se homocisteinémia elevada 
(216 µmol/L) e diminuição do folato (1,5 ng/mL), com mutação 677C>T do gene 
da MTHFR em homozigotia. Iniciou vitaminas do complexo B e ácido fólico, 
sem alteração do seu estado durante o internamento. Durante o mês seguinte 
observou-se melhoria significativa da vigília e estado cognitivo, mantendo 
tetraplegia espástica, com RM sobreponível, apesar de manter 
homocisteinémia aumentada (167 µmol/L). 
Conclusão:  
A Hiperhomocisteinémia pode apresentar-se com manifestações neurológicas 
variáveis, incluindo leucoencefalopatia. A apresentação no adulto é rara. Neste 
caso a suplementação vitamínica conduziu a melhoria clínica e estabilização 
imagiológica, sem melhoria metabólica significativa. A determinação da 
homocisteinémia deve ser considerada em adultos com deterioração 
neurológica e perturbação psiquiátrica não explicadas, assim como fenómenos 
trombóticos recorrentes. 
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Introdução: 
Os doentes com neoplasias avançadas encontram-se frequentemente num 
estado de hipercoagulabilidade. Os episódios trombóticos podem preceder o 
diagnóstico da neoplasia em meses ou anos e manifestar-se de várias formas. 
 
Caso clínico: 
Homem de 61 anos, que recorreu ao SU por alterações da visão com uma 
semana de evolução. Como antecedentes, referia uma cardioversão bem 
sucedida por FA e traumatismo torácico recente. Sem medicação habitual. Ao 
exame objectivo, apresentava hemianópsia homónima direita, sem outras 
alterações. Realizou TAC-CE, que revelou múltiplas lesões isquémicas com 



predomínio no hemisfério cerebral esquerdo, duas delas de evolução recente, 
com localização occipital e parietal. Analiticamente, apresentava, entre outras 
alterações, aumento da fosfatase alcalina, AST e γ-GT; o ECG revelava um 
bloqueio incompleto de ramo direito e alterações compatíveis com enfarte 
sequelar inferior. Realizou ecografia abdominal, que revelou múltiplas lesões 
hepáticas, de natureza heterogénea e ETT, que mostrou insuficiência valvular 
aórtica. Fez TAC abdominal, que revelou provável neoplasia pancreática com 
metastização hepática e ainda áreas de enfarte no lobo direito do fígado e no 
rim esquerdo. Verificou-se ainda uma elevação significativa dos marcadores 
tumorais CA19.9 e CA125. Ainda no internamento, referiu dores em ambos os 
membros inferiores com cordão venoso palpável à direita, o que veio a revelar-
se consequência de uma trombose da veia poplítea. A biópsia eco-guiada de 
um dos nódulos hepáticos foi compatível com adenocarcinoma de origem 
primitiva pancreática. Foi diagnosticada ainda uma infecção treponémica 
latente. O doente foi proposto para quimioterapia paliativa, tendo falecido já 
num internamento posterior, no Serviço de Gastroenterologia. 
 
Discussão/Conclusão: 
A ocorrência de enfartes em múltiplos territórios vasculares, num doente com 
neoplasia avançada, sugere, não só, um estado de hipercoagulabilidade, como 
também uma provável fonte embolígena, frequentemente localizada no 
coração, na forma de uma endocardite trombótica não bacteriana. O 
diagnóstico desta entidade é difícil e frequentemente apenas possível após a 
morte. 
 
17 - AIT como forma de apresentação de vasculopatia dos grandes vasos 
cervicais – provável arterite de Takayasu 
 
Rui M Guerreiro1, Paulo Santos1, Maria M Noronha2, Paulo Saraiva3, Miguel 
Rodrigues1 

1 - Serviço de Neurologia, Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de 
Setúbal 
2 - Clínica CUF Torres Vedras 
3 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital Garcia de Orta 
 
Introdução:  
A arterite de Takayasu é uma doença inflamatória rara, atingindo mulheres 
jovens, com vasculite granulomatosa das grandes e médias artérias, 
especialmente aorta e seus ramos, de causa desconhecida. O envolvimento 
neurológico é pouco frequente (10-20%). 
 
Caso clínico:  
Mulher de 38 anos, iniciando cervicalgia à esquerda na semana prévia, 
seguindo-se perda da visão para o lado direito e dificuldade expressiva de 
linguagem. Horas mais tarde acorda não conseguindo ler ou escrever, 
recuperando em 30 minutos. Recorre à urgência da área de residência, 
verificando-se exame neurológico e TAC-CE normais.  
É posteriormente observada em ambulatório, mantendo exame neurológico 
normal. Nega antecedentes patológicos ou história familiar relevante, tomando 
anticoncepcionais orais. Encontrava-se normotensa. As análises revelaram 



uma VS de 24 mm/1ªh, com estudo da autoimunidade e coagulação normais. 
Iniciou clopidogrel e suspendeu anticoncepcionais orais. Após cinco dias do 
início das queixas realizou ecodoppler cervical que mostrou espessamento da 
média das carótidas primitivas e estenose distal >80% da carótida primitiva 
esquerda por aumento da média. A RM cerebral revelou focos hiperintensos 
frontais corticais à direita na difusão. A angio-RM mostrou vasos cerebrais sem 
alterações e estenose longa das artérias carótidas primitivas, mais acentuada 
junto à bifurcação da carótida primitiva esquerda. Não apresentava assimetria 
na TA nos membros superiores ou alterações dos pulsos periféricos. 
Apresentava índice tornozelo-braço normal. 
Realizou PET-TC dos vasos supra-aórticos que foi negativo. Repetiu angio-RM 
dos troncos supra-aórticos dois meses depois, mantendo estenose das artérias 
carótidas primitivas e espessamento da média, com reforço de sinal não 
uniforme após contraste, compatível com arterite de Takayasu. As artérias 
subclávias não mostraram alterações. Iniciou prednisolona ocorrendo 
normalização da VS e manteve antiagregação. Mantem cervicalgia, sem novos 
eventos vasculares. 
 
Conclusões:  
O envolvimento neurológico como forma de apresentação da arterite de 
Takayasu é raro. A doente cumpre os critérios clínicos e não parece haver 
outra patologia que explique melhor as alterações vasculares.  
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Introdução:  
A displasia fibromuscular  é uma angiopatia rara não-inflamatória não-
aterosclerótica de causa desconhecida. Envolve mais frequentemente as 
artérias renais mas, não raramente, as artérias carótidas internas também se 
encontram atingidas. Predomina em jovens do sexo feminino (89%). Causas 
genéticas e hormonais  foram propostas na etiologia da doença.  O estudo 
angiográfico evidencia, na sua forma típica,  um padrão de constrição e 
dilatação das artéria conhecido como “colar de contas” que resulta de bandas 
de tecido fibroso alternando com músculo liso. 

 
Caso clínico:  
Doente de 50 anos, masculino, admitido no Serviço de Neurologia em 
Fevereiro de 2008 apresentando um quadro deficitário sensorio-motor do 
hemicorpo esquerdo de instalação súbita. A TC-CE inicial foi normal e a 
AngioTAC dos vasos cervicais evidenciou uma dissecção da carótida interna 
direita com estenose de 73% e estenose da carótida interna esquerda de 53% 



o aspecto imagiológico era compativel com displasia fibromuscular. O estudo 
de perfusão cerebral por TC revelou uma extensa hipoperfusão hemisférica 
direita com aumento do CBV compensatório. 
Apesar da terapêutica anticoagulante, verificou-se um agravamento dos 
déficites nos dias subsequentes. 
O doente foi proposto para angioplastia com stenting tendo sido colocados 2 
dispositivos na ACI direita e 1 na esquerda, com normalização dos parâmetros 
de perfusão cerebral. 
 
Conclusões:   
Caso clinico raro de um AVC isquémico em doente jovem resultante de 
displasia fibromuscular das artérias carotideas internas complicada por 
dissecção da direita.  
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Introdução: 
 A trombose da artéria basilar é uma situação clínica grave, cujo prognóstico é 
habitualmente desfavorável, associando-se a elevada mortalidade. A sua 
rápida detecção e tratamento agressivo, com vista à revascularização precoce, 
são aspectos de extrema importância, apesar de não serem ainda consensuais 
os métodos que o permitem efectuar. 
 
 
Caso clínico: 
Mulher de 38 anos de idade, referenciada ao SU por alteração do estado de 
consciência e défice motor direito, instalados subitamente e com cerca de 10 
horas de evolução. À entrada, encontrava-se estuporosa, com hemiplegia 
direita e oftalmoplegia internuclear bilateral. Foi submetida a TAC-CE, que 
revelou um trombo intraluminal no tronco basilar e uma lesão isquémica 
protuberancial mediana e paramediana superior esquerda e ainda envolvendo 
bilateralmente os pedúnculos cerebrais. A angio-TAC permitiu constatar a 
patência das comunicantes posteriores, permitindo a vascularização retrógrada 
dos territórios das cerebrais posteriores. Iniciou-se terapêutica com heparina 
não fraccionada, a um ritmo de 1000 U/h e manitol e, no final do primeiro dia de 
internamento, tinha-se já registado melhoria clínica. Como factores de risco, 
identificaram-se obesidade (IMC=32.7 kg/m2), tabagismo activo (20-40 
cigarros/dia), hipertrigliceridémia (2.5 mmol/l) e foramen ovale patente (FOP), 
com aneurisma do septo inter-auricular. Iniciou anticoagulação oral com 
varfarina no sexto dia de internamento, para um INR-alvo de 2.0-3.0 e teve alta 
11 dias depois. Posteriormente, foi submetida a encerramento do FOP por via 
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endo-vascular e repetiu a angio-TAC que, após 6 meses, continuava a não 
revelar qualquer revascularização basilar. Optou-se por iniciar antiagregação 
plaquetar, suspendendo o anticoagulante e a doente mantém seguimento em 
consulta, com uma parésia do hemicorpo direito, de grau 4. 
 
Discussão/Conclusão: 
 Apesar da gravidade e do longo tempo de evolução da sintomatologia, foi 
possível recuperar a doente até um bom nível de funcionalidade. A introdução 
precoce de tratamento farmacológico (ou mecânico, se disponível) é 
fundamental para optimizar o prognóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 

 
 
 


