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Casos Clínicos: 

 

1- Hemorragia Intracerebral e Trombose dos Seios Venosos Intracerebrais – 

caso clínico 

Cristina Ramos, Javier Rós, Gabriela Lopes 

Serviço de Neurologia, Hospital Geral de Santo António S.A.., Porto 

nedcv@mail.telepac.pt 

 

Introdução: A hemorragia intracerebral pode ser uma forma de apresentação 

de várias patologias, entre elas duma trombose dos seios venosos 

intracerebrais (TVC).  

Caso clínico: Apresentamos o caso de uma senhora de 57 anos, com HTA 

ligeira e controlada e hipercolesterolemia, que teve uma cefaleia violenta 

súbita na região temporal esq., seguida de alteração progressiva da 

linguagem durante a hora seguinte. No S.U. apresentava uma disfasia mista, 

com restante ex. neurológico normal. A TAC cerebral mostrou uma hemorragia 

intracerebral temporo-parietal esquerda sub cortical, sugerindo uma etiologia 

que não a hipertensiva (MAV; TVC; ruptura de aneurisma; LOE). A angiografia 

cerebral excluiu MAV, aneurisma e descreveu os seios venosos como patentes. 

Foi programada uma RMN a efectuar posteriormente, para exclusão de LOE). 

No entanto, o comportamento imagiológico da lesão, com aumento 

progressivo e sustentado do edema perilesional nas duas semanas seguintes, 

levou à reconsideração do diagnóstico de TVC. A RMN mostrou trombose dos 

seios sigmoide e lateral esquerdos. A revisão posterior das imagens de 

angiografia mostrou preenchimento incompleto desses seios, interpretado 

como uma variante do normal, frequentemente encontrada. A doente foi 

hipocoagulada, verificando-se melhoria clínica. A etiologia da TVC foi 

indeterminada. 

Discussão: Neste caso, a idade da doente, a topografia e o comportamento 

atípico da lesão cerebral, levou à reconsideração do diagnóstico de TVC, 

mesmo negado pela angiografia. Apesar de controversa, a hipocoagulação 

foi a opção terapêutica.       

 

 

 



2- Tromboses Venosas Cerebrais de Repetição como Manifestação de 

AngioBehçet 

Pedro Abreu1, Miguel Gago1, Patrícia Pinto2, Elsa Azevedo1 

Serviços de Neurologia1 e Reumatologia2, Hospital de S. João, Porto 

Serviço de Neurologia, Hospital de São João - Alameda Prof. Hernâni Monteiro 

- 4202-451 Porto 

pmabreu@portugalmail.pt 

 

Introdução: A doença de Behçet (DB) é uma vasculite com expressão 

multissistémica. As manifestações neurológicas são de grande 

heterogeneidade clínica e imagiologicamente inespecíficas, implicando vários 

diagnósticos diferenciais. Na DB as manifestações  

 

 

 

 

 

 

 

neurológicas são devidas ao envolvimento parenquimatoso (NeuroBehçet) ou 

envolvimento não parenquimatoso (AngioBehçet) do SNC. 

Caso clínico: Mulher, 20 anos, com antecedentes de tromboembolismo 

pulmonar e trombose venosa profunda dos membros inferiores em 2001, altura 

em que realiza estudo protrombótico que revelou deficiência de antitrombina 

III, mantendo-se hipocoagulada desde essa altura. Em Agosto de 2004 é 

internada em Neurologia por quadro de início súbito de cefaleias, náuseas e 

vómitos em contexto de amigdalite. No exame neurológico apresentava 

edema da papila bilateral. Realiza RM Cerebral e AngioRM: sinais de 

mastoidite direita, trombose venosa dos seios transversos, sigmóide e porção 

superior da veia jugular interna à direita. Mantém a hipocoagulação, trata a 

intercorrência infecciosa e melhora do quadro. Em Junho de 2005 é internada 

por quadro de cefaleias resistentes à terapia e agravamento do edema da 

papila bilateralmente. Efectua nova RM cerebral: TVC dos seios transverso e 

sigmoíde à esquerda, sigmoíde à direita e do 1/3 posterior do seio longitudinal 

posterior; apresenta ainda sinusopatia maxilar e otomastoidite à direita. 

Detecta-se a presença de aftas da mucosa oral, tendo-se através da 

anamnese descoberto que a doente havia também tido úlceras genitais 

(vulvares) e um episódio de perturbação visual compatível com uveíte. 

Constatou-se ainda teste de patergia positivo. Repetiu-se a determinação de 

antitrombina III que foi normal, interpretando-se a deficiência anterior como 

possivelmente relacionada com a fase aguda. Assim, e dado preencher  os 

critérios do International Study Group for Behçet Disease, efectuou-se o 

diagnóstico de AngioBehçet. A doente iniciou tratamento com prednisolona 

(10mg/dia), mantendo edema bilateral da papila e independência nas AVDs. 

Discussão: Este caso serve para lembrar que a DB nem sempre é fácil de 

diagnosticar, particularmente quando parece haver uma outra causa 

presumível para o quadro clínico, como aqui aconteceu. A DB com 

manifestações neurológicas apresenta uma evolução frequentemente muito 

grave e uma grande variabilidade de quadros clínicos, implicando 

necessidade de suspeição em todos os doentes com síndromas neurológicos 

de etiologia indeterminada. 
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3- Acidente Vascular Cerebral e Aneurisma Dissecante da Aorta  

Sofia Calado, José Vale-Santos, Miguel Viana-Baptista. 

Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Lisboa; 

Clínica Universitária de Neurologia, Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Nova de Lisboa 

 

Doente do sexo feminino, 67 anos, com antecedentes de HTA, tabagismo, 

bronquite crónica tabágica, mastectomia por neoplasia 8 anos antes. 

Internada por AVC isquémico. Durante o internamento desenvolve infecção 

respiratória grave (motivando ventilação mecânica) e fibrilhação auricular 

paroxística. Diagnosticada placa ateromatosa e aneurisma dissecante da 

aorta (ascendente, arco aórtico e descendente), submetido a correcção 

cirúrgica. No pós-operatório verificou-se o aparecimento de extensas lesões 

hemorrágicas cerebrais (atribuídas a transformação hemorrágica), de aspecto 

imagiológico não habitual. Discutem-se os possíveis mecanismos etiológicos 

das lesões cerebrais. 

 

 

 

4- Acidentes Isquémicos Transitórios na Criança e Arteriopatia Pós-Varicela 

Pedro Beleza1, Ariana Afonso2, Carla Moreira2, Maria José Jordão1 

Serviços de Neurologia1 e Pediatria2, Hospital São Marcos, Braga 
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Introdução: Os acidentes vasculares cerebrais na infância são raros, ocorrendo 

de forma idiopática ou secundária a doenças cerebrovasculares primárias ou 

associadas a diversas condições médicas. Existe uma associação entre 

infecção prévia por varicela e AIT/AVC em crianças previamente saudáveis. 

Consideram-se critérios de AIT/AVC em crianças por arteriopatia pós-varicela 

(PVA) típica: 1) AIT/AVC após varicela com exantema ocorrida há menos de 

um ano; 2) exclusão de outras etiologias para AIT/AVC para além da PVA; 3) 

AIT/AVC com clínica ou enfarte consistente com doença vascular unilateral 

afectando a porção supraclinoideia da ACI, segmentos A1/A2 da ACA, ou 

segmentos M1/M2 da ACM. 

Caso Clínico: Criança com 3 anos de idade saudável. Antecedentes de 

varicela há 5 meses. Internado por episódios transitórios de hemiparésia 

esquerda compatíveis com AIT’s. Nas primeiras 24h teve 4 episódios com 

recuperação completa, sem outros sintomas associados. A investigação 

cardíaca e EEG realizados no primeiro dia foram normais. A RM cerebral com 

angio-RM revelou enfarte recente no corpo estriado em território perfurante da 
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artéria cerebral média direita e irregularidade do calibre dos segmentos 

M1/M2 direitos. A angiografia convencional confirmou a irregularidade M1/M2 

descrita na Angio-RM, apresentando-se os restantes vasos normais. O estudo 

analítico com perfil lipídico, estudo protrombótico, estudo imunológico, 

serologia infecciosa e estudo metabólico foi normal ou negativo, excepto a 

detecção de homozigotia para a mutação C677T do gene da MTHFR. A 

criança foi hipocoagulada com heparina mas, ao 7º, 8º e 9º dia do 

internamento teve novos eventos deficitários esquerdos, tendo ficado com 

discreta parésia crural do MIE. Associou-se AAS e posteriormente fez um ciclo 

de 8 dias de aciclovir ev. Neste momento, com follow up de 1 mês, a criança 

encontra-se bem, não voltando a ter novos eventos neurológicos. 

Discussão: Apesar da homozigotia para o gene da MTHFR estar descrita como 

factor de risco para doença vascular cerebral, habitualmente só está 

associada a eventos clínicos se houver aumento da homocisteína, não sendo 

o caso deste doente. Além disso esta criança tem manifestações clínicas e 

alterações imagiológicas típicas da arteriopatia pós-varicela. Parece-nos assim 

que este seja o diagnóstico mais provável. Os autores fazem uma breve 

revisão desta entidade. 

 

 

 

5- Apresentação Pseudotumoral de Vasculite Primária do Sistema Nervoso 

Central 

Ernestina Santos1, Pablo Somoza2, Cláudia Pereira3, Manuel Melo Pires4, Manuel 

Correia1 

Serviços de Neurologia1, Neurocirurgia2, Neurorradiologia3 e Neuropatologia4, 

Hospital Geral de Santo António S.A., Porto 

 

Introdução: A vasculite primária do sistema nervoso central é uma doença 

rara. A sua etiologia permanece desconhecida. Atinge predominantemente 

homens de meia-idade. As características imagiológicas são inespecíficas. A 

combinação da clínica, estudos analíticos e a imagem podem ajudar no 

diagnóstico pela exclusão de outras patologias;  no entanto, a biopsia cortical 

leptomeníngea permanece o “gold-standard” para confirmação diagnostica. 

Caso Clínico: Homem de 44anos, fumador, observado por alteração do 

comportamento (apatia) com duas semanas de evolução. O fundo ocular 

apresentava edema bilateral da papila. A RM encefálica mostrou lesão intra-

parenquimatosa frontal peri-ventricular esquerda, com hipersinal emT2, 

captação de contraste à periferia e restrição na difusão. 

Submetido a exérese da lesão e o exame histológico mostrou um processo 

inflamatório inespecífico. Como sequelas ficou uma afrasia motora e crises 

epiléticas. 

A TAC cerebral cinco meses depois apresenta calcificações subcorticais 

contralaterais; dez meses após verifica-se um agravamento clínico com 

cefaleias, afasia global, défice motor direito. Na RM encefálica: extenso 

hipersinal da substância branca hemisférica esquerda e nova área de 

hiperintensidade em T2 e FLAIR, da corona radiada direita, com restrição na 

difusão, captando contraste na região peri-ventricular esquerda, como frontal 

e corona radiada direitos. 

 

 



 

 

 

 

 

O liquor apresentava glicorráquia 1/3 da glicemia, 2 células  e proteínas 

0.55g/L. 

A investigação foi normal ou negativa: citologia, serologia para cisticerco, 

ricketsia, borrelia e sífilis, PCR e cultura de BK, PCR de vírus, no LCR, ECA, no 

sangue e LCR, cálcio sérico e urinário, TAC torácica e cintigrafia com gálio, 

hemograma e VS, estudo imunológico, serologias séricas (herpes vírus, 

aspergillus, borrelia, ricketsia), marcadores víricos(HIV, HBV e HCV) e 

marcadores tumorais. Teste de Patergia negativo e HLA não B51. Angiografia 

cerebral normal. 

Repetiu biopsia, mostrando necrose da substância branca com abundante 

macrófagos, astrocitose reactiva e infiltrado perivascular linfocitário. Não havia 

granulomas, microorganismos ou células neoplásicas. Confirmou tratar-se de 

processo inflamatório – vasculite lifocitária. 

Manteve corticoterapia, melhorando da linguagem e do défice motor. Iniciou 

imunossupressão com ciclofosfamida, mantendo-se sem novos sintomas. 

Discussão: Este caso mostra uma apresentação muito rara de vasculite do SNC 

sob a forma pseudotumoral. 

É importante salientar a exclusão das hipóteses de diagnósticos e que a única 

forma da confirmação de diagnostica é a biopsia cortical leptomeníngea.  

 

 

 

 

6- Hemorragias cerebrais consecutivas – qual a etiopatogenia? 

Pedro Abreu, Elsa Azevedo 

Departamento de Doenças do Sistema Nervoso, Hospital de S. João, Porto 

Serviço de Neurologia, Hospital de São João - Alameda Prof. Hernâni Monteiro 

- 4202-451  

Porto 

pmabreu@portugalmail.pt 

 

Introdução: As hemorragias cerebrais de repetição podem ocorrer por 

coagulopatias, malformações vasculares, alterações imunológicas (vasculites), 

tumores, angiopatia amilóide ou pela presença de factores de risco vascular 

mal controlados (nomeadamente hipertensão). Apresentamos um caso de 

uma doente com quatro hemorragias cerebrais intraparenquimatosas 

consecutivas. 

Caso Clínico: Mulher, 63 anos de idade, 4º ano de escolaridade, 5 gesta/2para 

(3 abortamentos de repetição espontâneos), sem antecedentes de HTA. Em 

Outubro de 2001 é admitida no SU por síndroma confusional; realiza TC 

cerebral que revela hemorragia frontal esquerda, sendo internada. Realiza RM 

cerebral - hemorragia em fase de reabsorção - e angiografia cerebral - 

angioma venoso contralateral à hemorragia - tendo tido alta assintomática. 

Em Abril de 2002 e por queixas de episódio de cefaleia violenta repete TC 

cerebral: hemorragia occipital esquerda. Posteriormente, em Junho de 2002, 

inicia episódio de cefaleia frontal violenta associada a hemiparésia esquerda; 
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efectua TC cerebral: lesão hemorrágica intraparenquimatosa frontal direita 

recente e sequelas de hemorragias frontal e occipital esquerdas. Do restante 

estudo efectuado realça-se estudo da coagulação, serologias de sífilis e 

Borrelia e estudo imunológico normais ou negativos; ecoDoppler carotídeo e 

transcraniano sem alterações. Avaliação neuropsicológica: funcionamento 

cognitivo global limítrofe, mas dentro de valores normativos para o seu grupo 

padrão; alteração ao nível das funções executivas frontais e capacidade 

visuoperceptiva e construtiva. Actualmente internada por nova hemorragia 

parenquimatosa. 

Conclusão: A ausência de outra causa evidente poderá fazer crer tratar-se de 

angiopatia amilóide, apesar da idade relativamente baixa para uma 

expressão tão marcada da doença. 

 

 

 

7- Megadolicoectasia da Artéria Basilar: Opções Terapêuticas 

Álvaro Machado1, João Fernandes2, Carla Ferreira1 

Serviços de Neurologia1 e Neurorradiologia2 do Hospital de São Marcos, Braga 

Serviço de Neurologia, Hospital de  São Marcos, Largo Carlos Amarante, 4701-

965 Braga 

alvmac@gmail.com 

 

Introdução: Dolicoectasia basilar descreve o alargamento e alongamento da 

artéria basilar, podendo traduzir-se clinicamente por trombose, 

microembolização, compressão do tronco cerebral ou de nervos cranianos e 

hidrocefalia. 

Caso clínico: Doente de 56 anos, fumador, com hipertensão arterial, 

medicado com anti-hipertensor e antiagregante. Dois dias antes do 

internamento refere desequilíbrio com agravamento progressivo e surgimento 

de disartria no dia seguinte. Ao exame apresentava-se disártrico, com olhar de 

perseguição fragmentado, dismetria direita e sinal de Babinski ipsilateral. 

Estava normotenso e com ritmo sinusal. A RM demonstrou megadolicoectasia 

da artéria basilar (também visível na TAC) e 2 enfartes recentes 

protuberanciais. Decidiu-se hipocoagular com heparina seguida de varfarina. 

Ao 13º dia foi transferido para Fisiatria para treino de marcha. Um mês depois, 

ainda internado, teve degradação súbita do estado de consciência, pelo que 

repetiu TAC. Este mostrou extensa hemorragia cerebelosa esquerda 

espontânea com sangue subaracnoideu e intraventricular. Faleceu 2 horas 

depois. A última determinação de INR era de 3.9 (2 dias antes). 

Discussão: O risco de AVC causado por oclusão dos ramos da basilar ou 

embolização distal é elevado, com uma frequência de 52 a 77% (Dziewas, 

2003). Num coorte de 64 doentes seguido em média por 64 meses, a 

mortalidade foi de 36%, com 50% nos primeiros 3 anos após diagnóstico 

(Ubogu, 2004). É sugerida a anticoagulação em doentes com dolicoectasia, 

especialmente se forem visualizados trombos no seu interior (Dziewas, 2003; 

Gere, 2003). A evidência científica que o suporta é, no entanto, baixa, e o 

risco de hemorragia subaracnóidea por ruptura deve ser considerado. 

Colocamos em discussão a nossa opção terapêutica. 
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8- Hemorragias Intracerebrais Múltiplas e Simultâneas 

Pedro Abreu1, Goreti Moreira2, Celeste Dias1, Elsa Azevedo1 

Departamento de Doenças do Sistema Nervoso1 e de Medicina Interna2 

Hospital de S.João, Porto 

pmabreu@portugalmail.pt 

 

Introdução: A ocorrência simultânea de hemorragias intracerebrais múltiplas é 

considerado um evento clínico pouco comum, fora do contexto da 

angiopatia amilóide do idoso. Os mecanismos patofisiológicos subjacentes a 

esta situação são ainda mal conhecidos. Apresentamos dois casos de 

hemorragias intracerebrais múltiplas e simultâneas. 

Caso Clinico 1: Mulher, 35 anos, com antecedentes de HTA, dislipidémia, 

obesidade e correcção de comunicação interauricular aos 20 anos, é 

admitida no SU em Fevereiro de 2005 por alteração súbita do estado de 

consciência (ECGlasgow-9). Realiza TC cerebral: lesão hemorrágica frontal e 

do núcleo caudado à esquerda. A doente é internada com monitorização da 

PIC na UCI do DDSN. Nesta unidade desenvolve estado de mal epiléptico com 

necessidade de indução de coma barbitúrico. 

Do estudo efectuado destacamos: estudo da coagulação e imunológico 

normais; ecoDoppler transcraniano na fase aguda com velocidades 

globalmente aumentadas, mais elevadas na ACM esquerda, no entanto com 

normalização posterior; angiografia cerebral sem alterações para além de  

alongamento dos vasos intracranianos; RM cerebral com hemorragia frontal e 

do núcleo caudado e braço anterior da cápsula interna à esquerda, além de 

focos difusos, sobretudo nas regiões frontais, compatíveis com lesões 

isquémicas. Actualmente apresenta 

tetraparésia (grau 4) e tremor de acção mais evidente à direita, com 

independência na maior parte das AVDs (mRankin 2). 

Caso Clínico 2: Homem, 54 anos, fumador (40 cigarros/dia). Em Novembro de 

2002 é avaliado no SU por instalação súbita de cefaleia intensa frontal 

bilateral, não pulsátil, acompanhada de náuseas e vómitos. O exame 

neurológico não revelou sinais focais. Realiza TC cerebral: hemorragia parietal 

direita e frontal esquerda. RM cerebral de controlo efectuada 4 meses depois: 

sequelas de hemorragias nas regiões atrás descritas. Do restante estudo 

destaca-se estudo da coagulação e imunológico, assim como angiografia 

cerebral sem alterações. Mantém-se sem alterações no exame neurológico. 

Conclusão: Especula-se que as alterações hemodinâmicas e estruturais 

provocadas pela primeira hemorragia poderão influenciar o aparecimento de 

uma segunda hemorragia, mesmo fora do contexto da angiopatia amilóide. 

Os presentes casos de hemorragia dupla simultânea permanecem dificilmente 

explicados. 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda “Hemorragias intracerebrais”: 

 

 

Avaliação Imagiológica das Hemorragias Cerebrais 

João Xavier 
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Serviço de Neurorradiologia do HGSA – Porto 

 

O diagnóstico imagiológico das hemorragias cerebrais é geralmente 

fácil e alguns dados para a sua caracterização (aguda, subaguda ou crónica, 

localização parenquimatosa ou extra-parenquimatosa, volume) são 

geralmente sugeridos pela clínica e facilmente verificados pela imagem. Esta 

caracterização constitui o primeiro passo da investigação etiológica e é 

determinante na escolha das modalidades de imagem adequadas para 

prosseguir essa investigação. 

 O diagnóstico imagiológico das hemorragias é quase sempre feito por 

Tomografia Computorizada, mas a Ressonância Magnética é especialmente 

interessante para este diagnóstico por as diversas fases do metabolismo da 

hemoglobina modificarem o comportamento do sinal da hemorragia. 

 A investigação geralmente prossegue por Ressonância Magnética e/ou 

Angiografia. A primeira permite uma boa avaliação do estado do parênquima 

e a detecção de angiomas cavernosos, de hemorragias prévias, mesmo 

pequenas, ou ainda de lesões de outro tipo com componente hemorrágico 

(metástases, encefalite); associada (ou não!) a técnicas de angio-RM, permite 

ainda diagnosticar a maioria dos aneurismas e malformações arterio-venosas, 

neste último caso com a vantagem de permitir definir as suas relações com os 

sulcos e circunvoluções, bem como com as áreas cerebrais ditas eloquentes. 

 A Angiografia clássica é o “gold standard” para a caracterização de 

alguma patologia vascular, nomeadamente, aneurismas, malformações 

arterio-venosas ou arterite. Contudo, a negatividade da angiografia na fase 

aguda do hematoma intra-parenquimatoso ou da hemorragia subaracnoideia 

não deve ser considerada definitiva, podendo merecer controle ulterior. 

 A Neurorradiologia tem ainda um papel cada vez mais importante no 

tratamento das causas vasculares de hemorragia, já que frequentemente 

resultam de lesão abordável por métodos endovasculares. O caso mais típico 

é o dos aneurismas em que se demonstraram os melhores resultados da 

embolização com coils em relação ao tratamento cirúrgico clássico. Contudo, 

também as malformações arterio-venosas são algumas vezes passíveis de  

tratamento endovascular único ou combinado; as fístulas arterio-venosas 

durais, ainda que causas raras de hemorragias são, quase sempre, 

preferencialmente tratadas por embolização. 

 

 

 

 

Hematomas Intracerebrais: Tratamento Cirúrgico 

Marcos Barbosa 

Serviço de Neurocirurgia dos HUC - Coimbra 

 

Apesar de menos frequentes que o acidente vascular isquémico, os 

hematomas intracerebrais têm maior morbilidade e mortalidade. A sua 

incidência tem vindo, e continuará a aumentar. O tratamento óptimo para 

esta patologia ainda não está claramente definido. Em termos fisiopatológicos 

parece fazer sentido que a cirurgia possa ser eficaz, mas os seus resultados têm 

sido muito controversos, especialmente no que se refere aos hematomas de 

localização supratentorial.  



Depois de se discutirem os fenómenos fisiopatológicos associados com 

a presença de sangue no parênquima cerebral, faz-se uma revisão da 

literatura, revendo-se as meta-análises efectuadas até ao momento, bem 

como os resultados de um recente estudo prospectivo, multicêntrico, 

randomizado, que tentou ser uma referência para o tratamento desta 

patologia. Apresentam-se - muito sucintamente - alguns casos clínicos, para 

demonstrar que, embora existam situações em que a indicação cirúrgica (ou 

não) está mais ou menos bem estabelecida, na maioria dos doentes, a 

controvérsia se mantém.  


