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Casos Clínicos: 

1 - Síndrome de encefalopatia posterior reversível do tronco cerebral 

J P Rocha Pereira1; Diana Anjo2; Tiago Gandra2; Assunção Tuna2 

1- Serviço de Neurorradiologia do Hospital Geral de Santo António; 2- Serviço de 

Neurologia do Hospital Geral de Santo António 

Endereço: Serviço de Neurologia, Hospital Geral de Santo António, 

Largo Prof. Abel Salazar, 4099-001 PORTO 

jprochapereira@gmail.com 

 

Introdução: 

A síndrome de encefalopatia posterior reversível está normalmente associada à 

hipertensão maligna podendo também ser causada por doença renal, eclampsia 

e uso de fármacos imunosupressores. Manifesta-se habitualmente por cefaleia, 

confusão, crises epilépticas e distúrbios visuais, traduzindo mudanças transitórias na 

circulação posterior cerebral com edema vasogénico. 

 

Caso clínico: 

Homem de 48 anos, com história de enfarte cerebral aos 43 anos de que resultou 

hemiparésia direita espástica. Tem também história de alcoolismo, hábitos 

tabágicos e registo esporádico de tensões arteriais elevadas sem tratamento. Foi 

observado no Serviço de Urgência do nosso hospital em Agosto de 2007 por 

agravamento do défice motor direito e alterações da fala desde há 3 dias e 

vertigem, diplopia, desequilíbrio e cefaleia fronto-parietal desde há 1 dia. À 

observação apresentava-se acordado, sem alterações da linguagem ou dos 

campos visuais, disártrico, oftalmoparesia internuclear esquerda, hemiparesia 

direita espástica grau 3/5, dismetria apendicular direita e tensão arterial (braço 

esquerdo) de 243/137mmHg. A suspeita clínica inicial foi de enfarte cerebral em 

território vértebro-basilar. A TAC cerebral mostrou extensa hipodensidade 

envolvendo a protuberância e o mesencefalo sugestivo de edema e, 

hipodensidade cortico sub-cortical frontal esquerda sequelar. Fez RM cerebral que 

mostrou extenso hipersinal em T2 envolvendo os núcleos da base, cápsulas externa 

e interna esquerdas, tálamo direito, mesencefalo, protuberância, pedúnculos 

cerebelosos médios, hemisférios cerebelosos e vertente anterior do bulbo medular 

com aumento do volume do tronco cerebral. A AngioRM mostrava oclusão da 

artéria carótida interna esquerda (antiga). Iniciou-se o tratamento da hipertensão 
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arterial no serviço de urgência. Ao fim de três dias apresentava recuperação total 

dos défices neurológicos de novo, ficando apenas com as sequelas do enfarte 

prévio. Repetiu RM 18 dias após a primeira que mostrava marcada diminuição do 

hipersinal descrito e diminuição do volume do tronco cerebral para o normal. 

Iniciou estudo de hipertensão secundária. 

 

Discussão: 

Pensamos que o quadro clínico corresponde a um síndrome de encefalopatia 

reversível do tronco secundária à hipertensão arterial. A reversão dos sintomas e 

das lesões observadas na RM após controlo da hipertensão arterial apoiam este 

diagnóstico. 

 

2 - Embolismo “retrógado” como causa de AVC num síndrome do desfiladeiro 

torácico vascular? 

André Leitão1, Carla Cecília Nunes1, Catarina Santos1 , Carlos Costa Almeida2, 

Isabel Luzeiro1 

1- Serviço de Neurologia, 2- Serviço de Cirurgia, Centro Hospitalar de Coimbra 

Endereço: Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra, Lugar Quinta dos 

Vales, 3040 Coimbra 

Telefones: 919976303 e 239800100 

E-mail: littlepig@iol.pt  

 

Introdução:  

O síndrome do desfiladeiro torácico engloba um grupo de entidades clínicas, 

causado maioritariamente por uma costela cervical, em que há compressão das 

estruturas neurovasculares (plexo braquial, vasos subclávios) que atravessam este 

estreito local anatómico, e que se pode manifestar com sintomatologia 

neuropática, arterial ou venosa. Nos casos em que há compressão arterial da 

subclávia, a formação de um trombo local, com embolização anterógada, ou, 

muito raramente, retrógada, é uma complicação possível.   

 

Caso clínico:  

Doente do sexo feminino de 23 anos, com antecedentes de síndrome do 

desfiladeiro torácico por costela cervical, manifestado desde há 5 meses por 

episódios de alterações vasomotoras (frio, cianose, palidez), parestesias e dor na 

extremidade e lado ulnar do membro superior direito, desencadeados pela 

elevação do mesmo, com agravamento progressivo, e já documentado por 

angio-RM dos vasos supra-aórticos (que mostrou compressão arterial e venosas 

subclávias com a elevação do MSD). As velocidades de condução sensitivas não 

revelavam sinais de lesão do tronco inferior do plexo braquial, apenas sinais de 

sugestão de compressão do mediano a nível cárpico.  

A doente recorreu ao SU por quadro de síndrome vertiginoso exuberante, de início 

súbito, mas precedido na semana anterior por quadro (também de instalação 

súbita) de desequilíbrio discreto e tendência ao desvio para a direita. Ao exame 

objectivo apresentava-se com TA diminuída no braço direito, diminuição da 

temperatura deste e diminuição de pulso palpável nas artérias radiais e cubitais 

direitas; nistagmus exuberante para a esquerda, discreta miose e ptose palpebral 

direitas, dismetria e adiadococinésia na prova dedo-nariz à direita, e marcha com 

lateropulsão direita  Fez RMN c-e que revelou lesões isquémicas focalizadas 

recentes a nível latero-bulbar direito e no hemisfério cerebeloso direito, assim 

como ausência de visualização das artérias vertebral direita e artérias carótidas 

direitas. Foi internada, tendo realizado angiografia cerebral que mostrou oclusão 

da artéria subclávia direita, imediatamente após a emergência da artéria cervical 

ascendente, oclusão da artéria vertebral direita na porção inicial do segmento V4, 
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e oclusão da artéria carótida primitiva direita adjacente à bifurcação. O restante 

estudo habitualmente efectuado para despiste de causas de AVC no doente 

jovem foi negativo (incluindo ETE). O rx cervical confirmou a presença de costela 

cervical bilateral, mais proeminente à direita, e o eco-doppler radial e cubital não 

detectou fluxo nessas artérias. A doente foi anticoagulada e submetida a um by-

pass carótido-umeral à direita, com exérese parcial da costela cervical direita. A 

doente evoluiu bem, com recuperação progressiva dos défices neurológicos 

consequentes aos AVCs e normalização do fluxo arterial no membro superior 

direito, passando a referir apenas após a cirurgia diminuição da FM a nível dos 1ºs 

três dedos da mão direita, sendo documentada por EMG lesão da corda lateral 

do plexo braquial (provavelmente iatrogénica), da qual tem vindo a recuperar.  

 

Discussão:  

No caso clínico descrito discute-se o provável mecanismo etiopatogénico 

responsável por uma potencial complicação grave de um síndrome do 

desfiladeiro torácico. Numa doente que apresentava previamente um quadro 

compatível com o mesmo, na sua componente arterial, houve evolução para 

uma trombose total da artéria da artéria subclávia, a qual, por propagação ou 

embolização retrógada, terá libertado êmbolos que ocluíram totalmente as 

artérias vertebral e carótidas ipsilaterais, e que se manifestaram, possivelmente por 
nova embolização, como AVCs lacunares no território posterior. 

 

3 - Estenose carotídea cervical alta sintomática e oclusão contralateral 

assintomática: diagnóstico e terapêutica? 

Raquel Real1, Pedro Abreu1, Rosa Santos2, Carina Reis3, Jorge Reis1, Marta 

Carvalho1 
1Serviço de Neurologia  2Unidade de Neurossonologia do Serviço de Neurologia, 
3Serviço de Neurorradiologia, Hospital de São João 

Endereço: Serviço de Neurologia, Hospital de S. João  

Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 PORTO 

raquelmreal@gmail.com 

Telefones: 225512103 / 912226653 

 

Introdução:  

As estenoses carotídeas do adulto jovem podem ter várias etiologias, entre as 

quais a aterotrombótica e a dissecção. O diagnóstico diferencial entre ambas 

nem sempre é fácil, apesar do recurso a várias técnicas imagiológicas. A 

abordagem terapêutica nesses casos é também controversa. Apresentamos um 

caso problema, quer em termos de diagnóstico etiológico quer em termos de 

tratamento. 

 

Caso clínico:  

Homem de 40 anos, ex-fumador e com antecedentes de dislipidemia mista grave 

não controlada, recorreu à consulta por episódios repetidos de amaurose fugaz à 

esquerda. Tinha feito sessões de massagem cervical algum tempo antes. Efectuou 

inicialmente TC cerebral que foi normal e ecoDoppler cervical e transcraniano 

que evidenciou sinais de oclusão da artéria carótida interna (ACI) direita a nível 

cervical, com colateralização intracraniana através da artéria oftálmica e 

polígono de Willis, e sinais indirectos de lesão da ACI esquerda distal. Para melhor 

esclarecimento diagnóstico fez RM cerebral com angioRM, onde se observou 

lesão isquémica não recente na região parietal cortical direita e pequenas lesões 

dispersas na substância branca de ambos os hemisférios cerebrais, de provável 

natureza isquémica não recente; ausência de fluxo na ACI direita, desde o bolbo 

carotídeo até à origem da artéria comunicante posterior, em relação com 
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provável dissecção; estenose significativa na porção superior do segmento 

cervical da ACI esquerda, com dilatação a montante. A AngioTC dos troncos 

supra-aórticos e do polígono de Willis confirmou estenose de 50% na região 

cervical distal da ACI esquerda, com suspeita da presença de diminutas 

calcificações da sua parede e dilatação pós-estenótica, para além da oclusão 

da ACI direita.  

 

Discussão:  

Perante os antecedentes do doente e a evidência de lesão carotídea bilateral, 

em que num dos lados a localização era cervical alta, foi considerada a 

possibilidade de se tratar de dissecções bilaterais, embora as imagens de angioTC 

possam apontar para etiologia aterosclerótica à esquerda. Foi decidido iniciar 

hipocoagulação embora esta opção seja discutível, pelo que colocamos à 

discussão o caso clínico e as imagens, assim como outras abordagens 

terapêuticas – haverá pertinência na terapêutica endovascular? 

 

4 - Síndrome de reperfusão cerebral 

Filipe Palavra, Gustavo Cordeiro, Alexandre Dionísio, Grilo Gonçalves 

Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra – E.P.E. 

Endereço: Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra - E.P.E. – Hospital 

Geral 

Quinta dos Vales, São Martinho do Bispo; 3046-853 Coimbra 

Telefones: 914632128 e 239800100 

E-mail: filipepalavra@gmail.com 

 

Introdução: 

 O síndrome de reperfusão cerebral (SRC) constitui uma complicação rara da 

terapêutica de revascularização carotídea, estimando-se a sua incidência em 

menos de 3% dos casos. As manifestações clínicas podem ser diversificadas, desde 

cefaleias a convulsões, passando por défices neurológicos focais em contexto de 

doença isquémica ou hemorrágica e terão sempre que ser imputadas ao 

hemisfério reperfundido, para se fazer o diagnóstico.  

 

Caso clínico: 

Apresenta-se o caso de um doente do sexo masculino, de 81 anos de idade, que, 

em Abril de 2006, sofreu dois eventos vasculares cerebrais no território da artéria 

carótida interna (ACI) esquerda, com cerca de 15 dias de intervalo (um AVC 

parietal e um episódio transitório de disabilidade da mão direita). Nos seus 

antecedentes encontram-se: hipertensão arterial, cardiopatia isquémica operada 

e bradicardia sintomática que levou à colocação de pacemaker. Foi solicitado 

um doppler carotídeo, que identificou uma placa hipoecogénica instável na ACI 

esquerda, condicionando alterações hemodinâmicas, com uma estenose de 65%. 

O doppler transcraniano não revelou alterações significativas, assim como o 

ecocardiograma, posteriormente realizado. O estudo angiográfico entretanto 

solicitado revelou uma estenose de 75% e optou-se por colocar um stent na ACI 

esquerda. Cerca de 6 horas após a intervenção, o doente ficou sonolento e com 

sugestão de lateralização motora direita. Efectuou-se TAC-CE, que revelou uma 

hiperdensidade superficial hemisférica esquerda, a que se associava apagamento 

sulcal, não podendo excluir uma lesão isquémica ou hemorrágica recente. Doze 

horas depois, apresentava-se vigil, com afasia global, desvio oculocefálico para a 

esquerda e plegia do hemicorpo direito. Repetiu TAC, que mostrou um edema 

hemisférico esquerdo difuso e uma sugestão de lesão isquémica frontal esquerda. 

No dia seguinte, a TAC apontava uma evolução favorável do edema. Apesar da 

terapêutica, ao terceiro dia de internamento (D3), o quadro complicou-se com 
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anúria e crises focais motoras do hemicorpo direito. Realizou-se nova TAC em D6, 

que revelava a manutenção da obliteração parcial dos sulcos hemisféricos 

esquerdos e uma lesão isquémica frontal lateral esquerda. Apesar de várias 

intercorrências, que complicaram a evolução clínica, o doente teve alta um mês 

depois, com a TAC revelando uma extensa lesão isquémica frontal, parietal e 

temporal esquerda. 

 

Discussão/Conclusão: 

 O SRC é uma entidade que carece de uma melhor caracterização clínica, 

enquanto complicação da terapêutica endovascular, não existindo ainda 

estudos que permitam estratificar o risco de se vir a desenvolver. O caso 

apresentado é elucidativo da gravidade que pode assumir e das dificuldades que 

podem surgir no seu tratamento. 

 

5 - Síndrome de hiperperfusão cerebral após angioplastia carotídea  

J P Rocha Pereira1; Assunção Tuna2; Carlos Correia2; Gabriela Lopes2; Manuel 

Correia2 

1- Serviço de Neurorradiologia do Hospital Geral de Santo António; 2- Serviço de 

Neurologia do Hospital Geral de Santo António 

Endereço: Serviço de Neurologia, Hospital Geral de Santo António, 

Largo Prof. Abel Salazar, 4099-001 PORTO 

jprochapereira@gmail.com 

 

Introdução: 

O síndrome de hiperperfusão cerebral é uma complicação rara da 

revascularização carotídea por endarterectomia ou angioplastia. Dados o seus 

efeitos potencialmente graves, mas evitáveis se reconhecidos atempadamente, 

interessa conhecer melhor esta entidade clínica.  

 

Caso clínico: 

Mulher de 68 anos referenciada para o nosso hospital para realização de 

angioplastia carotídea por estenose (70 a 80%) da artéria carótida interna direita 

sintomática. O procedimento endovascular decorreu sem intercorrências 

técnicas. Foram registados valores tensionais constantemente próximos de 220/105 

mmHg antes, durante e após a intervenção. Cerca de 3 horas após ter finalizado 

a intervenção observou-se crise parcial motora dos membros esquerdos com 

generalização secundária. Iniciou tratamento com fenítoina. A TAC mostrou 

apagamento dos sulcos de todo o hemisfério direito. A RM mostrou hipersinal em 

difusão envolvendo os sulcos corticais hemisféricos direitos e sulcos frontais 

anteriores esquerdos, mas sem tradução no mapa de ADC. O eco-doppler dos 

vasos do pescoço confirmou que o stent estava permeável. Teve um período pós 

crítico prolongado com recuperação do estado de consciência 45 minutos após 

a crise. Nessa altura apresentava-se acordada, anosognósica, assomatognósica, 

com hemianópsia homónima esquerda, hemiparésia esquerda (membro superior 

1/5; membro inferior 2/5) com sinal de Babinski à esquerda. Nesse mesmo dia teve 

mais quatro crises parciais motoras com generalização secundária sem 

recuperação da consciência no período intercrítico e hipotensão sustentada, 

tratada com reposição de volume. O líquor revelou 120 leucócitos dos quais 102 

polimorfonucleares, 3,55 g/l de proteínas e 0,95g/l de glicose. Iniciou tratamento 

com cefotaxima, ampicilina e aciclovir que efectuou durante 12 horas. No dia 

seguinte, estava acordada mas mantinha HHD, hemiparésia esquerda e 

anosognosia. Repetiu a RM cerebral que mostrou hipersinal em difusão 

envolvendo os sulcos corticais frontais direitos. O EEG no período pós crítico foi 
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normal. Cerca de 24 horas após o início das crises começou a recuperar dos 

défices neurológicos, tendo ficado igual á data de admissão. 

 

Discussão: 

O quadro clínico corresponde a uma síndrome de hiperperfusão cerebral, tendo 

em conta a clínica, as alterações dos exames de imagem e os valores de 

hipertensão arterial no periprocedimento. Não realizou doppler transcraniano para 

comprovar aumento da velocidade de fluxo na artéria cerebral média direita, 

que é característico desta entidade clínica. Os diagnósticos diferenciais 

colocados foram enfarte cerebral em território da artéria cerebral média direita e 

encefalite que foram excluídos. Salientamos a importância do controlo da 

hipertensão de forma atempada para diminuir o risco desta situação. 

 

6 - Instabilidade clínica sustentada por circulação vertebrobasilar criticamente 

comprometida. 

Hélder Araújo, António Almeida, Raquel Real, Joana Guimarães, Pedro Abreu 

Serviço de Neurologia, Hospital de S. João 

Endereço: Serviço de Neurologia, Hospital de S. João  

Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 PORTO 

pmabreu@portugalmail.pt 

Telefones: 225512103 / 938377895 

 

Introdução:  

Aproximadamente um quarto dos acidentes vasculares cerebrais (AVCs) são 

devidos a alterações da circulação vertebrobasilar e/ou posterior, sendo as 

estenoses ateroscleróticas intra/extracranianas das artérias vertebrais responsáveis 

por 20% deste tipo de AVCs. O tratamento médico (estatinas, antiagregantes 

plaquetários, hipocoagulação) deste tipo de estenoses é considerado pouco 

eficaz, já que apresenta uma alta taxa de acidentes isquémicos transitórios, 

recidiva de AVC e mortalidade/ano em doentes sintomáticos.  

 

Caso clínico:  

Homem de 57 anos, ex-fumador com antecedentes de doença isquémica 

cardíaca, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia mista, admitido por 

AVC da fossa posterior, apresentando um quadro de instalação súbita de 

diplopia, hipoacúsia e acufeno do ouvido esquerdo e alteração do equilíbrio, 

piorando com o ortostatismo. Efectuou TC cerebral: leucoencefalopatia 

isquémica, múltiplos enfartes lacunares dos núcleos da base e periventriculares; 

ecodoppler cervical e transcraniano: placas ateroscleróticas no início das 

carótidas internas (estenoses de 40-50% à esquerda e de 30-35% à direita), artérias 

vertebrais com fluxos de muita alta resistência a nível cervical sugerindo 

oclusão/suboclusão distalmente, não se conseguindo o seu registo intracraniano, 

nem da basilar.  Dado o quadro clínico realiza, ainda: RM cerebral com angioRM- 

lesões isquémicas sequelares localizadas na parte inferior do hemisfério cerebeloso 

direito, lenticulares e periventriculares bilaterais, lesão isquémica recente 

protuberancial direita, não se vizualizando ambas as artérias vertebrais  e os 2/3 

proximais da basilar, topo da basilar com preenchimento por via da circulação 

anterior; angiografia dos troncos supra-aórticos- preenchimento da circulação 

posterior (artérias cerebrais posteriores, topo da basilar e cerebelosas superiores) 

pelas artérias comunicantes posteriores, artéria vertebral esquerda filiforme sem 

evidência de preenchimento dos segmentos V3 e V4, suboclusão da artéria 

vertebral direita após emergência da artéria cerebelosa posterior e inferior 

(admitindo-se ténue preenchimento da artéria basilar). Durante o internamento o 

doente manteve-se sintomático com diplopia e vertigens, principalmente após 

mailto:pmabreu@portugalmail.pt


levante ou deambulação, com melhoria após inicio de hipocoagulação e ajuste 

do controlo tensional (tensão arterial média 106 mmHg).  

 

Discussão:  

Doente 57 anos, previamente autónomo, com estenoses subobliterativas do 

território vertebrobasilar, que se mantém sintomático apesar da optimização do 

tratamento médico. Apesar das dificuldades técnicas, discute-se a hipótese de 

terapêutica endovascular. 

 

7 - Poderá o consumo de cannabis estar relacionado com enfartes cerebrais de 

repetição? 

Margarida Rodrigues1, Álvaro Machado1, João Fernandes2, Ricardo Maré1, Carla 

Ferreira1 

Serviços de Neurologia1 e Neuroradiologia2 do Hospital de São Marcos 

 

Introdução:  

O abuso de drogas está frequentemente relacionado com enfartes cerebrais, 

principalmente em jovens consumidores de cocaína e anfetaminas. Apesar do 

cannabis ser a droga ilícita mais consumida no mundo, a sua associação com 

eventos cerebrovasculares é muito rara. O foramen ovale patente (FOP), presente 

em cerca de um terço da população, pode ser encontrado em até 40% dos 

doentes com AVC isquémico abaixo dos 55 anos de idade. Numa metanálise de 

estudos caso controlo, foi demonstrado que o FOP é cerca de 3 vezes mais 

frequente em AVC criptogénicos do que nos controlos, não demonstrando, no 

entanto a causalidade directa. Apesar desta frequência aumentada, o risco 

anual de recorrência de AVC após 4 anos para doentes (medicados com AAS) 

com AVC criptogénico e FOP é igual à taxa dos doentes com AVC criptogénico 

sem FOP. 

Caso clínico: Homem de 27 anos, fumador e consumidor de cannabis, 

antecedentes de TCE (colocação de placa metálica), enfarte lacunar (em TAC 

realizado 4 meses antes por assimetria facial), sem antecedentes familiares de 

AVC, apresentou subitamente hemiparesia direita e disartria, tendo sido 

encaminhado ao Hospital de São João. Pontuava 9 na escala NIHSS, e tinha 

enfarte recente lenticulo-capsular esquerdo; foi submetido a terapêutica com 

rTPA, com recuperação significativa dos défices, sendo transferido para o Hospital 

de São Marcos com NIHSS de 1. O estudo analítico exaustivo (incluindo estudo 

imunológico e protrombótico), ECG, ecocardiograma transesofágico (ECOTE) e 

ecodoppler dos vasos do pescoço não evidenciaram alterações. LCR com 14 

células (75% linfócitos), proteínas e glicose normais. O doppler transcraniano (DTC) 

detectou oclusão do segmento M1 da ACME, confirmada por angiografia digital. 

Pela suspeita de vasculite do SNC, e na impossibilidade de realização de RM 

cerebral (desconhecendo-se a constituição da placa metálica), optou-se por 

iniciar prednisolona e antiagregante plaquetário. Seis meses mais tarde 

apresentou hemicoreia esquerda com enfarte lenticulo-caudado direito na TAC. 

Pesquisa de canabinoides positiva na urina, sem outras drogas de abuso. Repetiu 

estudo analítico (incluindo genética -MELAS, Fabry, CADASIL), normal; sendo o LCR 

também normal. No DTC com bubble test observou-se a passagem de algumas 

micro-bolhas após manobra de Valsalva. Por este motivo repetiu ECOTE, que 

apesar de mostrar septo interauricular íntegro, no teste de contraste e após várias 

tentativas com manobra de Valsalva, conseguiu visualizar-se discreta passagem 

de bolhas da aurícula esquerda para a direita, colocando a hipótese de pequeno 

FOP. Algumas semanas mais tarde realizou RM cerebral que revelou múltiplos 

enfartes não recentes e na AngioRM arterial mantinha-se stop em M1. Sem outras 

alterações vasculares. Sendo mais remota a hipótese de vasculite do SNC e com a 



existência de possível fonte cardioembólica, optou-se por iniciar anticoagulação. 

O doente abandonou o consumo de cannabis. Mantém a hipocoagulação e não 

teve novos eventos cerebrovasculares. 

 

Discussão:  

Estão descritos 9 casos de AVC isquémico relacionado com o consumo de 

cannabis. Têm em comum o facto de ocorrerem em homens jovens (15 a 34 anos) 

e apresentarem enfartes em diferentes territórios arteriais. O mecanismo 

fisiopatológico é desconhecido. Entre os efeitos laterais encontram-se hipotensão 

sistémica, alterações nos reflexos vasomotores periféricos e no fluxo arterial 

cerebral, bem como no sistema de autoregulação vascular cerebral. A maioria 

ocorre nas primeiras horas após o consumo. No doente referido o consumo de 

cannabis era diário, tendo mesmo consumido durante o internamento. Em 

doentes com FOP isolado a taxa de recorrência não é superior à dos doentes sem 

FOP, contudo, caso suceda a recorrência, e apesar da ausência de indicação 

formal, pode ponderar-se anticoagulação ou encerramento do FOP. No caso 

descrito, de acordo com o DTC e ECOTE, poderá existir um FOP de reduzidas 

dimensões.  

Coloca-se à discussão da assembleia: 1) a etiologia dos enfartes, consumo de 

cannabis? FOP? Outra etiologia não determinada? 2) Como prosseguir o estudo – 

justifica-se realizar biópsia para excluir vasculite? 3) Como orientar a terapêutica? 
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Introdução:  

As estenoses intracranianas, nomeadamente de causa aterosclerótica, são uma 

causa frequente de AVC. A detecção destas lesões acontece na maioria dos 

casos após um primeiro evento vascular, promovendo uma oportunidade para a 

prevenção secundária específica. Actualmente, em circunstâncias determinadas, 

é possível recorrer a terapêuticas endovasculares percutâneas sofisticadas 

(stenting), mas muitas destas lesões deixam de ser sintomáticas apenas com 

terapêutica médica, o que torna a escolha do tratamento por vezes controversa. 

 

Caso clínico: 

 Homem de 43 anos, fumador (10 cigarros/dia), com antecedentes de 

hipertrigliceridemia, hiperuricemia, consumo de álcool de 50g/dia e nefrectomia 

unilateral em 2000 por tuberculose renal. Foi internado devido a episódios 

transitórios de disartria, sendo efectuado estudo vascular dirigido a adulto jovem. 

O eco-Doppler transcraniano revelou estenoses segmentares significativas nos 

troncos principais da ACM esquerda (>50%) e direita (>70%) e medicou-se o 

doente com ácido acetilsalicílico/dipiridamol 12/12h e sinvastatina. Mais tarde 

ocorreram episódios transitórios de parésia e parestesias dos membros direitos, 

motivo pelo qual foi prescrita enoxaparina sc em dose terapêutica. O eco-Doppler 

cervical não revelava alterações relevantes (espessamento da parede na 



bifurcação carotídea esquerda) e os dados do eco-Doppler transcraniano foram 

corroborados por angiografia de subtracção digital e angioRM. A TC e a RM 

cerebral mostraram áreas de enfarte ao nível da região do joelho da cápsula 

interna à direita, cortical occipito-parietal direita e na região adjacente aos 

cornos frontais dos ventrículos laterais com maior expressão à direita. O restante 

estudo não revelou alterações. O doente teve alta assintomático com 

antiagregação e hipocoagulação. Foram feitos controlos regulares por eco-

Doppler que mostraram uma melhoria significativa das estenoses (estenoses não 

superiores a 50% cerca de 7 meses depois do estudo inicial). O doente mantém-se 

assintomático, tendo já sido suspensa a hipocoagulação. 

 

Discussão:  

Apesar de ter sido considerada durante a fase aguda o recurso à terapêutica 

endovascular, a boa resposta à associação AAS+hipocoagulação fez-nos protelar 

esta decisão. Em estudos subsequentes por ecoDoppler documentou-se a 

melhoria de lesões estenóticas intracranianas de origem presumivelmente 

aterosclerótica, apenas com tratamento médico. Esta evolução tem sido também 

verificada noutros casos semelhantes, o que desperta muitas questões quanto à 

escolha da terapêutica ideal neste tipo de situações. 
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Resumo:  

Criança de 3 anos, sexo feminino, admitida por três episódios de hemiparésia 

direita, no dia do internamento, com duração de 10 min e recuperação quase 

completa entre os episódios. A observação da admissão mostrava muito discreta 

hemiparésia direita. Fez TAC-CE que foi normal  e RM-CE que mostrou lesão 

isquémica recente cápsulo-caudada esquerda e angio-RM com estenose pré-

obliterativa do segmento supraclinóideu da carótida interna esquerda. Nos 

antecedentes pessoais destaca-se varicela há 3 meses. Nos antecedentes 

familiares há tia e prima materna com enxaqueca com aura com episódios frustes 

de hemiparésia. Iniciou terapêutica com enoxaparina s.c., tendo ocorrido apenas 

um novo episódio logo após a primeira administração de enoxaparina, sem 

recorrências posteriores. Actualmente mantém hemiparésia direita muito ligeira. O 

ecodopler transcraneano e a angiografia confirmaram a presença de marcada 

estenose irregular do segmento supraclinóideu da carótida interna esquerda, bem 

como da origem da cerebral anterior homolateral, com compromisso 

hemodinâmico da cerebral média esquerda.  

Os estudos complementares incluíram ainda ecocardiograma (normal), estudo 

analítico para vasculites (negativo) e estados pró-trombóticos (em curso). 

As estenoses da bifurcação carotídea em relação com infecção prévia a varicela 

(com intervalo livre variável), são uma causa conhecida de acidente vascular 

cerebral em idade pediátrica, habitualmente com bom prognóstico. Apresentam-

se os dados existentes na literatura e discutem-se as opções terapêuticas 
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Introdução:  

A evolução e o tratamento ideal das estenoses intracranianas não se encontram 

perfeitamente esclarecidos. Apresenta-se um caso de uma doente com estenose 

sintomática da artéria cerebral média para discussão da melhor orientação 

terapêutica. 

 

Caso Clínico:  

Doente de 34 anos de idade, com hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade, 

internada em Janeiro de 2007 por episódios transitórios de défice sensitivo-motor 

do hemicorpo direito com 1 mês de evolução. Do estudo realizado, salienta-se 

dislipidemia, serologia de sífilis discretamente positiva com exame de LCR normal; 

ecoDopller, angiorressonância e angiografia digital revelaram estenose 

significativa da artéria cerebral média esquerda (ACME), mostrando a angiografia 

emergência de vaso no local da estenose; RM cerebral revelou várias pequenas 

lesões isquémicas aparentemente não recentes, cortico-subcorticais, nas regiões 

frontal e temporo-occipital esquerdas. Durante o internamento a doente teve 

repetição de défice transitório apesar de anti-agregada, tendo iniciado 

hipocoagulação oral, entretanto interrompida por hematoma retroperitoneal, 

sendo então reinstituída a anti-agregação com ácido acetilsalicílico. A doente 

manteve-se sem défices neurológicos de novo, apesar do último controlo por 

ecoDopller, em Setembro de 2007, revelar agravamento de estenose da ACME 

passando a fluxo suboclusivo (TIBI 4 para 3 e distalmente 2). 

 

Discussão:  

Trata-se de uma doente jovem com AITs, que permaneceu inicialmente 

sintomática com anti-agregação, em quem se pondera, face à progressão da 

estenose da ACME, reinstituir anticoagulação oral apesar da falta de 

recomendações na bibliografia actual, ou, alternativamente, tratamento 

endovascular, embora não descurando o facto de haver a emergência de uma 

artéria no local da estenose, que condiciona esta última opção. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


