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Alfonso Ciccone Director of Neurology and Stroke Unit, Carlo Poma Hospital, Mantua, Italy

Ana Catarina Santos Neuropsicóloga do Departamento de Neurociências do Hospital de Santa Maria e IMM

Ana Luísa Cruz Assistente hospitalar de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Médio Ave, Famalicão

Ana Verdelho Professora de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa ( MD, PhD) e Neurologista   

 do Hospital de Santa Maria (CHLN)

Antonio Oliveira e Silva Coordenador da Unidade de AVC na Centro Hospitalar de S. João

Beatriz Condeça Assistente Hospitalar Graduada de Medicina Física e de Reabilitação do Centro de Medicina 

 de Reabilitação do Alcoitão 

Bo Norrving Department of Clinical Neuroscience (B.N.), Section of Neurology, Lund University, Lund, 

 Sweden

Carla Ferreira Neurologista, Responsável da Unidade de AVC do Hospital de Braga 

Carlos Correia Neurologista, responsavel pela Unidade de AVC do Serviço de Neurologia do Hospital de

 Santo Antonio , Centro Hospitalar do Porto

Carlos Godinho  Medicina Interna / Diabetologia – Centro Hospitalar do Algarve (Hospital de Faro), Membro

 da Direção da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Coordenador Regional (Algarve) do

 Programa Nacional para a Diabetes

Castro Lopes  Neurologista, Presidente da Direcção da SPAVC 

Christian Stapf Tenured Professor of Neurology, Université Paris Diderot - Sorbonne Paris Cité

Elsa Azevedo Chefe do Serviço de Neurologia do Hospital de S. João, Professora da Faculdade de

 Medicina da Universidade do Porto (FMUP),Presidente da Direcção da SP Neurossonologia

Fernando Pádua Professor catedrático de Medicina Interna e de Cardiologia da Faculdade de Medicina de

 Lisboa, Fundador e presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e da   

 Fundação Professor Fernando de Pádua

Fernando Pinto Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão

Fernando Pita Coordenador da Unidade Funcional de Neurologia, Departamento de Medicina do Hospital 

 de Cascais Dr. José de Almeida

Gabriel J.E. Rinkel Professor of Neurology, Chairman Department of Neurology and Neurosurgery, 

 Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht

Gorjão Clara Médico Especialista em Medicina Interna e Cardiologia, Membro da Academia Europeia de

 Medicina para o Envelhecimento, Coordenador da Unidade Universitária de Geriatria do

 Hospital Pulido Valente – Centro Hospitalar Lisboa Norte

Gustavo Santo Assistente Hospitalar de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra

Isabel Henriques Assistente Graduada de Neurologia na Centro Hospitalar de Lisboa Zona Central, 

 PhD Neurosciences IdiPAZ Madrid na Instituto Gulbenkian de Ciencia

Jaime Rocha Coordenador da Neurorradiologia do Hospital de Braga

Jill Winegardner Lead Clinical Psychologist, Oliver Zangwill Centre

Joana Teles Sarmento Assistente Hospitalar em Medicina Física e de Reabilitação na CHMA 

João Freitas  Psiquiatra, Hospital Magalhães Lemos, Porto

João Ramalho Fontes Neurologista

Jorge Dores Endocrinologista do Centro Hospitalar do Porto e coordenador do Grupo de Estudo da

 Diabetes e Gravidez da SPD

Jorge Poço Director da Unidade de AVC do Centro Hospitalar do Nordeste
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José Ferro Professor Catedrático de Neurologia da FML, Chefe do Serviço de Neurologia e do 

 Departamento de Neurociências do CHLN

José Luis Medina Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia

José Manuel Calheiros Professor catedrático de Epidemiologia e de Medicina Preventiva da Faculdade de Ciências 

 da Saúde (FCS) da Universidade da Beira Interior (UBI) ,Vogal do Conselho Diretivo 

 do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P 

Luis Jorge Jacinto Médico Especialista de MFR ,Director de Serviço ,Centro de Medicina de Reabilitação de

 Alcoitão 

Mafalda Bourbon Investigadora, Departamento de Saude e Prevenção de Doenças não transmissíveis, INSA

Manuel Correia  Assistente Hospitalar Graduado em Neurologia, Centro Hospitalar do Porto, Professor

 Auxiliar Convidado de Neurologia do ICBAS-UP

Manuel Manita Neurologista, Hospital S. José, Centro Hospitalar de Lisboa Central

Marcos Barbosa Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, 

 Director do Serviço de Neurocirurgia HUC

Marta Carvalho Assistente de Neurologia do Centro Hospitalar de São João; Assistente convidada de

 Neurologia e Neurocirurgia da FMUP

Miguel Castelo Branco Professor Associado Convidado, Diretor de Curso de Medicina Universidade da Beira 

 Interior - Faculdade de Ciências da Saúde

Miguel Rodrigues Neurologista, Coodenador da Unidade de AVC do Hospital Garcia de Orta

Miguel Viana Baptista Professor Auxiliar Convidado, Faculdade de Ciências Médicas,Universidade Nova de Lisboa

Nuno Sousa Director do Curso de Medicina da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho

Patricia Canhão Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Assistente Graduada de 

 Neurologia do Hospital de Sta Maria, Lisboa

Pedro Cantista Presidente do Comité de Guidelines da Sociedade Europeia de Medicina Física e de

 Reabilitação

Pedro Nunes Vicente Assistente hospitalar graduado de Neurologia, HUC

Peter Sandercock Professor of Medical Neurology and Honorary Consultant Neurologist, Dept Clinical

 Neurosciences, Western General Hospital, Edinburgh

Raimundo Martins  Neurologista

Rui Cernadas Vogal do Conselho Directivo da ARS do Norte, Médico Especialista em Medicina 

 Geral e Familiar 

Rui Vaz Professor Associado Convidado com Agregação da Faculdade de Medicina da Universidade

 do Porto, Director do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de S. João

Sebastião Barba Chefe de Serviço de  Medicina Interna 

Sofia Calado  Assistente Hospitalar de Neurologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E

Stephanie Debette Associate Professor of Epidemiology and Neurology at Paris 7 University, Lariboisière

 Hospital and Inserm Unit U740, Paris, France

Teresa Passos da Fonseca Assistente Graduada de Medicina Interna — Centro Hospitalar Lisboa Norte

Teresa Pinho e Melo Chefe de Serviço do Serviço de Neurologia do Hospital de Sta Maria, Lisboa

Vitor Oliveira Neurologista,Professor Auxiliar de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa,

 Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia

Vitor Tedim Cruz Assistente hospitalar de Neurologia do Hospital da Feira, consultor de Neurologia da

 Universidade de Aveiro
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Alfonso Ciccone 

Director of the stroke unit and neurology department, Dpt. of Neurosciences, C. Poma Hospital. Mantua, Italy. 
Was born in Bellinzona in 1964, was responsible for the operational unit of the Hospital Neurology Bolognini 
Seriate (Bergamo ) from January 16 to today and before, since 1998, medical director of the hospital’s 
Neurology Niguarda , where he contributed to the organization of stroke unit for stroke patients. The previous 
professional experience took place at the Policlinico of Milan , hospitals Vimercate and Como. 
Graduated in 1989 from the University of Milan, has always specialized in Milan in 1993 , has carried out 
research Neuroepidemiology Unit, Mario Negri Institute for Pharmacological Research in Milan. He has 
coordinated several studies on stroke and thrombosis. From 2002, he held teaching positions. To date, he 
has been teaching at the Master’s Degree in Cerebrovascular Diseases at the University Milano-Bicocca. And 
regional manager for the Italian Lombardy Association of Neuroepidemiology, being on the board Isa (Italian 
Stroke Association) and Sno (Italian Society of Neurologists , neuroradiologists and neurosurgeons hospital).

Bo Norrving 

Bo Norrving is Professor in Neurology at Lund University in Sweden. 
Is a member of the Swedish Quality Board for Carotid Surgery, and the steering committee of Riks-stroke 
– a Swedish national quality register for stroke care. He is a founding member of the European Stroke 
Council, member of the European Stroke Initiative (EUSI) executive board, chairman of the EFNS Stroke 
Scientists’ panel, member of the programme committee of the European Stroke Conferences, and secretary 
of the International Stroke Society. Since July 2005 he is also a European Associate Editor of STROKE. 
Prof Norrving’s main research interests are epidemiology, clinical trials, small vessel disease, and health 
care research and implementation. Current research projects also involve long-term outcome aspects after 
stroke and levels of physical activity among stroke survivors. Dr Norrving was the corresponding author for the 
Swedish Aspirin Low-dose Trial (SALT). 
Co-editor of the book Subcortical Stroke published by Oxford University Press, and has an extensive 
bibliography in the stroke field.

Peter Sandercock 

Professor Peter Sandercock is an academic clinical neurologist at theUniversity of Edinburgh. His chief 
research interests are in evaluating interventions for the treatment, prevention or rehabilitation of stroke in 
clinical trials and with systematic reviews of clinical trials. He was the Chief Investigator of IST-1, the first 
mega-trial in acute ischaemic stroke, of aspirin & heparin in 19435 patients with acute stroke recruited from 467 
hospitals in 37 countries. He is the Co-Chief Investigator of IST-3, the largest-ever trial of thrombolytic therapy 
for acute ischaemic stroke, with 3035 patients. He is also Director of Edinburgh Neuroscience.

Jill Winegardner 

Lead Clinical Psychologist, is a co-author of the new book Life after Brain Injury: Survivors’ Stories 
http://www.psypress.com/books/details/9781848721128/
Earned her undergraduate degree from Stanford University in 1975 and her MA and PhD in Clinical 
Psychology from the University of Montana in 1981. After completing her clinical internship and a fellowship 
in neuropsychology at Case Western Reserve School of Medicine in Cleveland, Ohio, she joined the staff of 
Cleveland MetroHealth Hospital and held an assistant professorship at Case Western Reserve University. She 
served as the neuropsychology consultant to inpatient acute and rehabilitation neurology and neurosurgery 
units for four years before founding and directing the Cleveland Metro Brain Injury Rehabilitation Program, 
where she worked for five years. 
In 1990, moved to Nicaragua for 2 ½ years to help establish the field of neuropsychology in that country. 
She ran a course for practicing psychologists and wrote a practical manual on understanding brain injury 
for community health workers. After returning to the US, she moved to California and established a private 
practice specialising in assessment of brain injury, including medico-legal evaluations. She also was appointed 
as the neuropsychologist on the acute rehabilitation unit at Dominican Hospital in Santa Cruz, California. From 
2005 to 2009 she served as Program Director of Learning Services Northern California, a residential and post-
acute rehabilitation programme. 
Joined the Oliver Zangwill Centre staff in January, 2010, as Lead Clinical Psychologist. Her clinical and 
research interests include neuropsychological assessment and programme design and evaluation. 
Is Associate Editor for Neuropsychological Rehabilitation.
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Stéphanie Debette 

Stephanie Debette trained as a neurologist at the University Hospital of Lille, France, where she worked as a 
stroke-fellow for 2 years. She completed a masters degree in statistical genetics at the University Paris-XI, and 
a PhD in the epidemiology of carotid atherosclerosis, at the Inserm Unit U744 of the Pasteur-Institute in Lille, 
France. Dr Debette also spent a short period of her residency in the Department of Neurology of the University 
of Heidelberg, Germany, and worked as a research fellow in the Department of Clinical Neuroscience at St 
George’s, University of London, UK. Since July 2008 Dr Debette has worked as a Fulbright post-doctoral 
research fellow in the Department of Neurology of Boston University School of Medicine where she joined 
the neurology research team of the Framingham Heart Study, directed by Dr Sudha Seshadri and Dr Philip 
Wolf. Her main area of interest is the epidemiology and genetic epidemiology of cerebrovascular and cognitive 
disorders. She is involved in the analysis of genome-wide association studies of stroke, cognitive disorders 
and endophenotypes within the Framingham Heart Study and the CHARGE (Cohorts for Heart and Aging 
Research in Genetic Epidemiology) consortium. In parallel, Dr Debette is co-ordinating a European multicentre 
genome-wide assocation study on cervical artery dissection (CADISP).

Gabriel J.E. Rinkel 

Professor of Neurology, Chairman Department of Neurology and Neurosurgery and vice director of the Brain 
Center Rudolf Magnus, University Medical Center, Utrecht

Gabriel Rinkel (1961) studied medicine in Utrecht. During medical study he spent 6 months doing research 
at the Rudolf Magnus Institute for pharmacology in Utrecht on the effect of neuropeptides on behaviour. Later 
during medical study he did research at the Addiction Research Foundation, University of Toronto, Canada. 
After graduating in 1987 he started his residency in neurology and in the mean time research for his thesis 
on perimesencephalic subarachnoid haemorrhage; both were completed in 1991. For his thesis he received 
in 1992 the Synthélabo Research Award from the ‘Société de Ciculation et Métabolism du Cerveau’ at the 
CHU Lariboisière-Saint Louis in Paris. He was appointed lecturer at the University Medical Centre Utrecht 
in 1992. In 1997 he received the award “Teacher of the year” of the Faculty of medicine, and in 1998 the 
Stroke Research Award at the annual European Stroke Conference in Edinburgh. From 1999 to 2004 he was 
Clinical Established Investigator of the Netherlands Heart foundation. In 2002 he was appointed as Professor 
of Neurology. From 2003 through 2009 he chaired the Medical Ethics Committee of the University Medical 
Centre Utrecht. In 2007 he was appointed director of the combined neurological and neurosurgical stroke unit, 
in 2011 as Chairman of Neurology, and in 2012 as Chairman of the department of Neurology and Neurosurgery 
of the University Medical Center Utrecht. He also is vice-director of the Brain Center Rudolf Magnus. His 
research focuses on subarachnoid haemorrhage and intracranial aneurysms. He is (co-)author of more than 
300 papers on subarachnoid haemorrhage and intracranial aneurysms in international peer reviewed journals 
and has given invited lectures at more than 30 universities in 4 continents, and at international conferences 
such as the World Congress of Neurology, the European Neurological Society, the World Stroke Congress, the 
International Stroke Congress, the European Stroke Congress and the World Federation of Interventional and 
Therapeutical Neuroradiology. In 2006 he gave the Stanley Davidson Lecture at the Neurology Symposium 
of the Royal College of Physicians of Edinburgh. In 2013 he was elected as Fellow of the Royal College of 
Physicians of Edinburgh.

Christian Stapf 

Christian Stapf, MD is a Tenured University Professor of Neurology at Université Diderot - Sorbonne Paris Cité 
(France) and an Adjunct Assistant Professor of Neurology at Columbia University in New York City, NY (USA).
Dr. Stapf received his MD degree in 1995 from Freie Universität Berlin, completed his neurology residency 
at Klinikum Benjamin Franklin in Berlin (Germany) and trained during a two-year stroke fellowship at The 
Neurological Institute of Columbia University.In 2003, he was appointed consultant neurologist at Hôpital 
Lariboisière in Paris (France) where he is in charge of the Acute Neurovascular Unit. His main research 
interest is the neurology of brain vascular malformations and other conditions predisposing to intracranial 
hemorrhage.He is a co-PI in the NIH-funded  ARUBA trial and serves as co-PI for the Australian NHMRC-
funded INTERACT2 trial in Europe.Dr. Stapf has participated in many clinical trials of acute and preventive 
stroke therapy, and has published and lectured on various aspects of stroke and brain vascular malformations.
He has received a Young Investigator Award of the European Stroke Conference (2000) and the Robert G. 
Siekert New Investigator Award in Stroke of the American Heart Association (2001). He is a member of the 
World Stroke Organization (WSO), the European Stroke Organization (ESO), the Stroke Council/American 
Heart Association, the Société Française de Neurologie (SFN) and Société Française Neruvasculaire (SFNV).
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Convidado de Honra

Fernando Pádua 

Fernando Manuel Archer Moreira Paraíso de Pádua nasceu em Faro em 1927. 

É em Almodôvar que vive os primeiros anos e onde frequenta a instrução primária. Aos 10 anos, a 
família muda-se para Lisboa onde frequenta o Liceu Gil Vicente. E depois muda para outro Liceu, 
o Passos Manuel. Acaba o 7º ano como o melhor aluno do curso. Acaba o curso de Medicina com 
a brilhante média de 19,4.Licenciado em 1950, Graduado em Cardiologia pela Harvard University, 
Boston, EUA em 1953, e Doutorado em 1959 em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa.

Professor catedrático de Medicina Interna e de Cardiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Fernando Pádua traz consigo um percurso brilhante. Aos 39 anos já tinha subido ao grau de 
professor catedrático.
Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, de que é sócio e presidente honorário.
Fundador e ex-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia.
Fundador e presidente do Instituto Nacional de Cardilogia Preventiva e da Fundação Professor 
Fernando de Pádua.
Fellow da European Society of Cardilogy, e ex-presidente da International 
Society of Electrocardiology
Coordenador científico, em Portugal, do Programa CINDI da Organização Mundial de Saúde 
(1987-2002).
Coordenador científico do projeto «Almodôvar, O Concelho Mais Saudável» (2010-2015).
Distinções:
Prémio Rotary Club de Lisboa para o melhor aluno finalista da Faculdade de 
Medicina de Lisboa.
Prémio Melhor Professor do Ano (1980) das Academias de Medicina.
Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde.
“Who’s Who” in América in Medicine and Health Care.
Great Mind of the 21st Century – Master of Preventive Cardiology. Lifetime Achievement One 
Hundred (International Biographical Centre, England).
Lifelong Tenure of the Einsteinian Chair of Science, World Academy of Letters (American 
Biographical Institute)
Colar de Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada da República Portuguesa.
Gold Medal for Portugal, American Biographical Institute.
Professor Rheumeritus, Sociedade Portuguesa de Reumatologia.
Prémio Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Prémio Voz da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia.
Prémio Gulbenkian de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian

O laço que usa no lugar da gravata é a sua imagem de marca e um acessório que o acompanha 
desde os anos da década de 1950, quando foi para a Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos da América.
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Fundamentos para uma decisão

Nos dias 6, 7 e 8 de Fevereiro de 2014, realiza-se no Centro de Congressos do Porto Palácio Hotel o 8º 
Congresso Português do AVC.
Para o frequentar devo inscrever-me. Que razões para me decidir?
Trata-se do Grande Fórum Nacional da Doença Vascular Cerebral em que o AVC se insere.
O que significa uma abordagem desta patologia baseada nos mais recentes avanços nos aspectos da 
prevenção e do tratamento do AVC.
Sendo o AVC a principal causa de mortalidade e incapacidade em Portugal e sendo Prevenível e Tratável 
não devo perder a oportunidade para melhorar os meus conhecimentos e assim proporcionar aos meus 
doentes as medidas adequadas à sua melhor saúde.
A presença de Prelectores Nacionais e Estrangeiros de formação multidisciplinar, no seu conjunto, 
garantem-me uma visão, de tão magno problema, segundo as regras adequadas a actuação conforme o 
“estado da arte”.
A oportunidade de levantar as minhas dúvidas e de expor as minhas ideias baseadas na prática clinica 
diária.
Não hesitar, nem um momento, é a atitude certa. Tenho para mim que sairei reforçado no meu saber, assim 
partilhado ao longo dos 3 dias.
São razões mais que suficientes para não perder tão boa oportunidade.
Felicitamos todos os que, com base nestas premissas, decidiram inscrever-se.
Apesar das dificuldades conhecidas, conseguimos elaborar um excelente Programa Cientifico que, 
mantendo o modelo instituído pela SPAVC, dá oportunidade de participação em todas as partes que o 
constituem.
A Indústria Farmacêutica Inovadora consciente da atenção que o AVC exige não deixa de contribuir, com 
excelente presença, para a finalidade que se pretende: continuar a manter o Congresso Português do 
AVC no nível que o tornou já como um dos mais pretendidos pelos Profissionais da Saúde e em 
particular pelos que ao AVC dedicam atenção especial.

Compensados do esforço despendido, agradecemos a Vossa presença.

 Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro
 (Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)

8
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08h30 - 09h40 Comunicações Orais I
 Presidência - António Oliveira e Silva, Carla Ferreira

09h40 - 11h00 Sessão conjunta com a S. P. de Diabetologia 
 Presidência - Castro Lopes, Luís Medina
09h40 - 10h00 Critérios de diagnóstico de diabetes - Jorge Dores
10h00 - 10h25 Impacto da hiperglicemia no AVC - Vitor Tedim Cruz
10h25 - 10h50 Novos conceitos terapêuticos na Diabetes - Carlos Godinho
10h50 - 11h00 Discussão

11h00 - 11h30 Intervalo

11h30 - 12h00 Conferência: Lesões vasculares medulares - Pedro Nunes Vicente
 Presidência - Rui Vaz

12h00 - 13h00 Simpósio Tecnimede - Combinação fixa de Pravastatina/Fenofibrato no 
 tratamento de doentes de alto risco com  dislipidemia mista
 Presidente - Castro Lopes
  Pravastatina/fenofibrato na Dislipidemia Aterogénica: evidência clínica - Carlos Aguiar
 Discussão

13h00 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h10 Conferência: Novos conceitos no tratamento da hipertensão na hemorragia  
 cerebral - Christian Stapf
 Presidência - Elsa Azevedo

15h10 - 16h30 Comunicações Orais - Casos clínicos
 Presidência - Gustavo Santo, Teresa Fonseca

16h30 - 17h00 Intervalo

17h00 - 18h20 Sessão - Dissecções cérvico-cefálicas
 Presidência - Carlos Correia, José Ferro
17h00 - 17h30 Etiologia das dissecções arteriais cervicais: trauma, infecção ou genes? - Stéfanie Debette
17h30 - 17h45  Aspectos clínicos e diagnóstico - Sofia Calado
17h45 - 18h00 Tratamento - Evidência e recomendações - José Ferro
18h00 - 18h10 Discussão

18h10 - 18h55 Conferência - Aspectos metodológicos na investigação em AVC - Peter Sandercock
 Presidência - Marta Carvalho
 Comentário - Manuel Correia

19h00 Sessão de Abertura
 Convidado - Prof. Fernando Pádua
 “Uma obra inacabada...”
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8
08h30 - 09h40 Comunicações Orais II
 Presidência - Ana Luísa Cruz, Miguel Rodrigues

09h40 - 10h50 Sessão - Factores de risco vascular - conhecer e divulgar
 Presidência - José Manuel Calheiros, Vitor Oliveira
09h40 - 10h05 Novos dados sobre a prevalência dos factores de risco em Portugal
 Estudo Ecor - Mafalda Bourbon
10h05 - 10h25 HTA em Portugal - Fernando Pinto
10h25 - 10h40 Comentário - Rui Cernadas
10h40 - 10h50 Discussão
 
10h50 - 11h20 Intervalo

11h20 - 12h05 Conferência: Considerações sobre a classificação das doenças vasculares  
 cerebrais na CID11 - Bo Norrving
 Presidência - Patrícia Canhão

12h05 - 13h00 Simpósio Bayer - Desafios clínicos na prevenção do AVC 
 Presidência - Castro Lopes
 Coordenadoras do Projecto - Elsa Azevedo e Patricia Canhão
 Como Optimizar a Investigação para Encontrar a Fibrilhação Auricular?
 Gustavo Cordeiro
 Importância da Adesão à Terapêutica para a Proteção do Doente
 Catarina Fonseca
  Questões Práticas na Prevenção Secundária do AVC com Rivaroxabano     
 Patrícia Canhão
13h00 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h30 Sessão: Recanalização no AVC: há novos caminhos?
 Presidência - Manuel Manita, Jaime Rocha
14h30 - 14h55 Trombólise intra-arterial e intra-venosa - em que ponto estamos? - Alfonso Ciccone
14h55 - 15h15 Trombólise fora da indicação aprovada pela EMA - Teresa Pinho e Melo
15h15 - 15h30 Discussão
 
15h30 - 16h30 Simpósio Boehringer Ingelheim - Acidente Vascular Cerebral, Fibrilhação   
 Auricular e Anticoagulação Oral
 Boas Vindas e Introdução - José Ferro
 A realidade do AVC em Portugal - Manuel Correia
 Prevenção Primária do AVC em doentes com FA - Jorge Ferreira
 Prevenção Secundária do AVC em doentes com FA - H.C. Diener

16h30 - 17h00 Intervalo

17h00 - 18h20 Comunicações Orais III
 Presidência - Miguel Castelo Branco, Miguel Viana Baptista

18h20 - 18h55 Momento ESO: Hemorragia subaracnoideia - dados recentes e 
 recomendações - G. J. Rinkel
 Presidência - Marcos Barbosa
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08h30 - 09h30 Sessão de Posters
 Presidência - Isabel Henriques, Joana Teles Sarmento, João Fontes, Jorge Poço,  

 Miguel Rodrigues, Sebastião Barba

09h30 - 10h40 Sessão: Melhorar a vida após o AVC
 Presidência - Pedro Cantista, Raimundo Martins

09h30 - 09h55 Depressão - João Freitas

09h55 - 10h10 Reinserção profissional - Jorge Jacinto

10h10 - 10h25  Condução automóvel - Beatriz Condeça

10h25 - 10h40 Discussão

 

10h40 - 11h10 Intervalo

11h10 - 12h10 Sessão - Reabilitação cognitiva no defeito cognitivo vascular
 Presidência - Ana Verdelho, Gorjão Clara

11h10 - 11h30 Evidência actual para a estimulação/reabilitação cognitiva do defeito cognitivo 

 vascular - Ana Catarina Santos

11h30 - 12h00  Experiência de um centro de reabilitação cognitiva - Jill Winegardner

12h00 - 12h10 Discussão

12h10 - 12h50 Conferência: Efeitos do Polivinol em ratos espontaneamente hipertensos   
 (SHR) e ratos wistar - Nuno Sousa 

 Presidência - Castro Lopes

13h00  Sessão de Encerramento
 Distribuição de prémios - Apoio Bayer

 Atribuição da bolsa de investigação - Apoio Boehringer Ingelheim

15h00 - 19h00 Curso de AVC
 Coordenação - Fernando Pita

15h30 - 17h30 Sessão de informação à população
 Aprenda o fundamental sobre AVC - Castro Lopes

 A importância de uma alimentação saudável - Sandra Alves

 A nutrição na reabilitação no doente pós AVC - Célia Lopes/Fábio Bernardino

 A importância da actividade física - Demonstração Prática - Rui Barros

 Testemunhos 
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Subarachnoid hemorrage - recent data and guidelines
Prof. Gabriel J. E. Rinkel

The incidence of aneurysmal subarachnoid haemorrhage 
(aSAH) has remained stable over the last three decades, but 
the case fatality has decreased by 17% in absolute terms in this 
period. Thus, the number of patients in the population who have 
survived an episode of aSAH has increased. Since the mean 
age at which aSAH occurs is reasonably young at 55 years, 

it is important to know the prognosis of these former patients. 
This lecture will give insight into survival rates, chances of new 
episodes of aSAH, other cardiovascular diseases and cancer. 
Moreover, ‘minor deficits’, cognitive changes, working capacity 
and psychosocial impact will be discussed.

Aptidão para condução de veículos no contexto de AVC
Beatriz Condeça

O desempenho da condução de um veículo é uma tarefa 
complexa que exige a funcionalidade adequada de múltiplas 
funções ao condutor. Cabe aos médicos a avaliação desta fun-
cionalidade e a ponderação da consequente aptidão para este 
desempenho. Esta avaliação assenta em critérios clínicos con-
jugados com a legislação em vigor. A avaliação clínica engloba 
parâmetros físicos e mentais. 

A dificuldade na avaliação da funcionalidade e aptidão ade-
quadas é maior em contexto patológico, na medida em que 
existem actualmente soluções tecnológicas que permitem 
ultrapassar alguns défices. As morbilidades que atingem as 

funções superiores, como é o caso dos Acidentes Vasculares 
Cerebrais, condicionam maior complexidade na avaliação da 
aptidão para condução. 

Actualmente estão a ser desenvolvidos esforços no sentido 
de aferir factores preditivos de risco para o desempenho da 
condução e protocolizar as avaliações.

 No Centro de Mobilidade do Centro de Medicina de Reabili-
tação do Alcoitão fazem-se avaliações da aptidão para condu-
ção em contexto patológico. Em funcionamento desde 1999, 
desenvolveu-se um método de avaliação que permitiu a reali-
zação até ao presente de cerca de 2.000 exames.

Dissecções cervico-cefálicas: Tratamento – Evidência e 
recomendações
José Ferro

O tratamento das dissecções inclui a prevenção do trom-
boembolismo e a reposição da normal anatomia arterial. O 
risco de embolismo é máximo no período próximo da dissec-
ção sendo muito raro o embolismo tardio. A anticoagulação é 
a terapêutica recomendada, embora a sua eficácia não seja 
suportada por ensaios clínicos aleatorizados. Tais ensaios são 
de muito difícil realização devido à enorme dimensão amostral 
necessária. O tempo de emprego da anticoagulação é também 
incerto, mas é consensual o seu uso durante cerca de 6 meses.

Nos casos em que ocorre um AVC isquémico associado à 
dissecção, deve ser realizada trombólise EV com rtPA, de acor-

do com os critérios e procedimentos habituais.

 As intervenções endovasculares na fase aguda descritas em 
casos isolados e pequenas sérias parecem ter resultados ani-
madores, quer nos casos com apresentação como AVC isqué-
mico, quer sobretudo nos que se manifestam como hemorragia 
subaracnoídea, que no entanto necessitam ser replicados em 
séries maiores

Em geral não está recomendada qualquer intervenção, ci-
rúrgica ou endovascular, para repor a normal anatomia arterial, 
isto é, tratar oclusão ou estenose arterial ou aneurisma disse-
cante não claramente sintomático.
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Experience of a Cognitive Rehabilitation Centre: A Holistic 
Model
Jill Winegardner 

This talk will focus on the principles and practice of holistic 
neuro-rehabilitation in the post-acute phase of recovery from 
acquired brain injury. An overview of the programme and phi-
losophy of the Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological 
Rehabilitation will be followed by a case example illustrating 
both general principles and specific strategies used with an 
adult seen for rehabilitation several years following a right MCA 

infarction. More information can be found in our books: Wilson 
BA, Gracey F, Evans JJ, & Bateman A. 2009. Neuropsycho-
logical Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. 
Cambridge University Press and Wilson BA, Winegardner J, 
& Ashworth F. 2014. Life After Brain Injury: Survivor Stories. 
Psychology Press.

Considerations about the ICD11 classification of cerebral 
vascular diseases
Bo Norrving

ICD-10 was completed in 1990, and represents the longest 
time without revision in the history of ICD. Revision into ICD-11 
is currently ongoing at WHO. The new classification aims to be 
adopted at the World Health Assembly at WHO in May 2015. A 
novel feature of ICD-11 is the inclusion of detailed definitions for 
all main diagnostic entities. 

The new classification will reflect the major advances in 
stroke that has occurred since ICD-10, such as diagnostics, 
pathophysiological insights, and links between symptomatic 
and silent cerebrovascular disease. In ICD-11, cerebrovascular 
diseases will constitute one single block under ”Diseases of the 
nervous system”, making stroke a visible entity of its own. 

For TIA a tissue based definition will be used. Use of the 
term ”stroke” requires acute neurological dysfunction, and is 

further subdivided into cerebral ischemic stroke, intracerebral 
hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, and stroke not known 
if ischemic or hemorrhagic. A new section on ”Cerebrovascu-
lar disease with no acute cerebral symptom” is introduced, and 
includes silent cerebral infarct, silent cerebral microbleed, and 
silent white matter abnormalities associated with vascular dise-
ase. The section on ”Other specified cerebrovascular diseases” 
has been updated based on current knowledge, and includes 
revised categories of intracranial vascular malformations and 
cerebral vasoconstriction syndromes. Use of codes for acute 
stroke should be restricted to the acute stroke and immediately 
related hospitalization episodes, and should be separated from 
”late effects of stroke”. The Cerebrovascular Disease section 
in ICD-11is in its final stages of completion, and electronic field 
testing is currently in progress.

Impacto da Hiperglicemia no AVC

Vítor Tedim Cruz

A relação entre a hiperglicemia e o acidente vascular cere-
bral (AVC) estabelece-se ao longo de todas as fases da história 
natural da doença vascular cerebral. Assim, o impacto da hiper-
glicemia no AVC deve ser entendido como um continuum, que 
engloba os períodos antes, durante e após um AVC. 

Podemos começar por considerar a hiperglicemia associa-
da à diabetes como um importante fator de risco vascular, que 
agrava a probabilidade de ocorrência de um primeiro AVC ou a 
sua recorrência ao longo da vida. Como fator de risco vascular 
para AVC apresenta um risco relativo que varia entre 1,8 e 6 e 
um risco atribuível entre os 5 e 27%. 

Na fase aguda de um AVC, a hiperglicemia pode ser um 
determinante importante da morte neuronal associada á lesão 
isquémica ou hemorrágica e por isso condicionar o tipo de com-
plicações associadas, o prognóstico e o resultado funcional fi-
nal. Nesta fase, a hiperglicemia pode estar associada à doença 

aguda e diabetes ou mesmo a localizações específicas do AVC 
e estar presente em cerca de 40% dos doentes. 

Após a fase aguda do AVC a hiperglicemia pode ainda ter um 
impacto importante sobre a resposta do cérebro aos programas 
de neurorreabilitação. Isto pode acontecer quer pela associa-
ção independente da hiperglicemia a processos de deteriora-
ção cognitiva e demência vascular, quer pela interferência com 
os mecanismos promotores de neuroplasticidade e processos 
de treino e aprendizagem a longo prazo, necessários à recupe-
ração funcional. 

Em todas estas fases a hiperglicemia é um fator importante 
que condiciona o resultado dos planos terapêuticos instituídos. 
O seu tratamento deve ser abordado como uma prioridade e 
o impacto da hiperglicemia deve sempre ser incorporado na 
análise e tomada de decisão.
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Intra arterial or iv thrombolysis – where do we stand?
Alfonso Ciccone

The term “endovascular treatment” refers to all possible pro-
cedures that can be performed to recanalyze/reperfuse a symp-
tomatic occluded cerebral artery via catheter (i.e., intra-arterial 
thrombolysis by plasminogen activator delivery, and mechani-
cal thrombus removal including thrombectomy). Mechanical de-
vices can fragment (e.g., Penumbra System®), aspirate (e.g., 
Merci Retriever®), retrieve the thrombus (e.g. Merci Retriever®), 
or combine both stenting and retrieval capabilities (e.g., Solitai-
re® and Trevo®). The perceived advantages of this approach for 
acute ischemic stroke in terms of recanalization, the multimodal 
and targeted approaches, and perhaps the more permissive ru-
les on devices than on medications for their licensing, favored 
the assumption that endovascular treatment is superior to in-
travenous thrombolysis for acute treatment of ischemic stroke, 
and its adoption in the more advanced stroke centers. However, 

this assumption has been questioned by recent randomized 
clinical trials experience showing that endovascular treatment 
is not superior to intravenous thrombolysis. This evidence has 
changed the perception of endovascular treatment and the im-
portance of conducting randomized trials in this area has bee 
recognized. The new challenge is how to study the latest ge-
neration of devices, faster in recanalizing and easier to use. Is-
sues that remain to be resolved are the increased time required 
for endovascular treatment to be performed, the evolving te-
chnology of catheter-based techniques, which is usually faster 
than the duration of a trial, and criteria for patients’ selection. In 
the meantime, the available evidence does not provide support 
for the use of endovascular treatment of acute ischemic stroke 
in clinical practice.

Novos conceitos terapêuticos na diabetes
Carlos Godinho

A Diabetes tem vindo a transformar-se numa pandemia a ní-
vel global, de implicações e consequências ainda difíceis de 
perspetivar, quer nos países desenvolvidos quer nos países 
em desenvolvimento (especialmente nestes a sua expressão é 
cada vez mais ameaçadora). A “Diabetolândia” é já considera-
da o 3º “país” mais populoso do mundo. Em Portugal atingiu já 
a espantosa prevalência de 12,9%, não parando de aumentar.

O risco de desenvolver Diabetes é grande e pode ser de-
terminado através de rastreios à população, permitindo depois 
atuar em conformidade relativamente aos indivíduos de risco 
moderado e elevado.

A prevenção da Diabetes, bem como a base da sua tera-
pêutica, continua a assentar na modificação do estilo de vida 
(adoção de hábitos alimentares saudáveis e incremento da ati-
vidade física). Só depois vêm os fármacos. Isto é fundamental 
e é indispensável continuar a insistir neste aspeto. A Diabetes 
deve, além disso, ser assumida como uma doença crónica em 
que o trabalho de equipa, de que o doente constitui o centro, 
tem de ser compreendido, incrementado e apoiado a todos os 
níveis.

A Diabetes continua a constituir um enigma, sendo o balan-
ço insulinossecreção VS insuninorresistência o âmago do seu 
complexo processo fisiopatológico e que nos permite diferen-
ciar entre Diabetes tipo 1, “aquilo” a que chamamos Diabetes 
tipo 2 e uma série de outras situações intermédias, por vezes 
de difícil classificação e abordagem. Aos três mecanismos fi-

siopatológicos clássicos da Diabetes tipo 2, De Fronzo veio em 
2009 contrapor o conhecido “octeto”, com implicações várias, 
em particular no novo conceito de fármaco ideal para a Diabe-
tes. Grandes expetativas foram depositadas no grupo terapêu-
tico das tiazolidinedionas, entretanto destronado e de alguma 
forma recentemente substituído pelo grupo dos fármacos ba-
seados no efeito incretina. Novas insulinas, novas classes de 
fármacos orais e não só e até outro tipo de abordagens (cirur-
gia metabólica) têm surgido e outros se perfilam no horizonte. 
A metformina, no entanto, atravessa gerações e mantem-se o 
medicamento de primeira linha na abordagem terapêutica da 
Diabetes insulinorresistente.

O controlo intensivo da Diabetes e a questão de saber se 
esse controlo intensivo reduz o risco cardiovascular na Dia-
betes tipo 2 foram durante os últimos anos objeto de algum 
fundamentalismo e de intensa polémica. Os estudos ACCORD, 
ADVANCE e VADT vieram de alguma forma contribuir para o 
esclarecimento da questão, tendo sido adotadas importantes 
novas recomendações conjuntas da ADA (American Diabetes 
Association) e da EASD (European Association for the Study of 
Diabetes) na abordagem da Diabetes tipo 2, entretanto adap-
tadas e adotadas para Portugal pela Sociedade Portuguesa de 
Diabetologia. Estas Recomendações emanadas das socieda-
des científicas não podem deixar de se contrapor e até de se 
opor, quer pela sua natureza quer pelo seu conteúdo, às Nor-
mas oficiais da DGS sobre esta matéria.
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CC1. A Arterite de Takayasu como diagnóstico diferencial do AVC 
isquémico arterial em idade pediátrica

A. Margarida Romeiro1, , Margarida Alcafache2, Sandra Jacinto3, Manuel Manita4, Carla Conceição5, Margarida Ramos6, Rita Silva3

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Setúbal; 2-Unidade de Adolescentes, Departamento Pediatria Médica, Hospital Dona Estefânia (HDE), 
Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC); 3-Serviço de Neurologia Pediátrica, HDE, CHLC; 4-Unidade Neurossonologia, CHLC; 5-Serviço de Neuror-
radiologia, CHLC; 6-Unidade de Reumatologia Pediátrica, HDE, CHLC
E-mail: ana_carrilho@msn.com

Introdução
O AVC isquémico arterial em idade pediátrica é uma patolo-

gia heterogénea, associada a múltiplos factores de risco e com 
etiologia distinta do adulto, sendo a arteriopatia identificada 
como a principal causa, nos estudos mais recentes. No entan-
to, em algumas arterites, como na Arterite de Takayasu (AT), o 
AVC constitui uma forma de apresentação rara.

Caso clínico
 Menina de 11 anos, natural de Cabo Verde, sem anteceden-

tes patológicos prévios de relevo e sem antecedentes familia-
res de AVC em idade jovem. Evacuada de Cabo Verde para 
investigação e orientação terapêutica na sequência de quadro 
de instalação rapidamente progressiva de alteração da força 
dos membros esquerdos, da fala e da deglutição, com 3 meses 
de evolução. No exame neurológico salientava-se: hemiparésia 
esquerda com componente facial central homolateral, sinais pi-
ramidais bilaterais, anartria, elevação palato de fraca amplitu-
de, impossibilidade de realizar protusão da língua e sialorreia 
abundante. No restante exame objectivo apresentava: assi-
metria dos pulsos braquiais e radiais, diferencial de pressão 
arterial dos membros > 10 mmHg e sopro carotídeo direito. Do 
estudo complementar realizado: doppler vasos cervicais com 
espessamento da íntima e média de ambas as Artérias Caró-
tidas Primitivas, baixa amplitude das velocidades de fluxo da 

Artérias Carótida Interna direita (ACI), Cerebral Média (ACM) e 
Cerebral Anterior (ACA) bilateralmente. Na Angio-Ressonância 
Magnética (RM) crânio-encefálica: presença de lesões parên-
quimatosas sequelares em territórios arteriais da ACA e ACM, 
bilateralmente, sem evidência de lesões agudas. No restante 
estudo por Angio-RM foram objectivadas oclusões/estenoses 
de ramos arteriais da aorta, de grande calibre (Artéria Subclá-
via esquerda, Carótidas Primitivas, ACIs e Vertebral esquerda) 
e de vasos de médio calibre (ACM direita), sem envolvimento 
dos ramos arteriais toraco-abdominais. A avaliação laboratorial 
revelou: anemia normocítica, normocrómica, trombocitose, hi-
perfibrinogenémia e aumento da velocidade de sedimentação. 
Perante o diagnóstico de AT, associou-se ao AAS, corticotera-
pia oral e metotrexato, sem evidência de progressão da doença 
até à data actual.

Conclusões
 O diagnóstico de AT foi estabelecido pela presença de es-

tenoses de ramos da Aorta (critério mandatório) mas também 
pela presença de 3/4 critérios clínicos (diminuição dos pulsos 
arteriais / claudicação, diferencial de pressão arterial entre os 
membros > 10mmHg, auscultação de sopros / palpação de fré-
mitos, hipertensão) e do critério laboratorial (VS > 20mm/1h). 
Pretende-se com este caso discutir a importância do exame 
objectivo geral na criança com AVC isquémico arterial e ilustrar 
o envolvimento intracraniano raro na Arterite de Takayasu.

CC2. Acidente vascular cerebral isquémico e polimorfismo G20210A 
do gene da protrombina

Miguel Pinto1, André Caetano1, Sandra Sousa2, Sofia Calado1,3

1-Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE;
2-Serviço de Neurologia, Hospital de Cascais; 3-CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
E-mail: migueljmp@gmail.com

Introdução
 Os polimorfismos genéticos trombofílicos constituem um 

grupo de condições bem estabelecidas como factores de risco 
vascular nos eventos trombóticos venosos. Apesar da contro-
vérsia, um crescente número de estudos mostram ainda o po-
tencial papel do factor V de Leiden e do polimorfismo G20210A 
do gene da protrombina (PT20210A) nos eventos arteriais ce-
rebrovasculares do indivíduo jovem, especialmente no AVC de 
grande artéria.

Caso clínico
 Homem de 39 anos, dextro, oftalmologista, sem factores 

de risco vasculares clássicos, contava com antecedentes de 
apendagite epiplóica (trombose venosa dos plexos epiploicos) 
e enfarte agudo do miocárdio não complicado, submetido a co-
ronariografia diagnóstica com detecção de um trombo intraco-
ronário. Sob antiagregação plaquetária, o indivíduo desenvolve 
um quadro ictal, não associado a esforço físico, de hemipa-
résia direita de predomínio braquiofacial, défice hemissensiti-
vo direito, parésia facial central direita e afasia de expressão 
(NIHSS=7). Os exames de neuroimagem mostravam um enfar-
te isquémico agudo frontoparietal esquerdo corticosubcortical 
com padrão embólico. Foi submetido a tratamento com alte-
plase, com excelente progressão clínica, apresentando como 
únicas sequelas parésia dos movimentos finos da mão direita e 
lentificação do discurso com ocasionais parafasias (NIHSS=2). 

O estudo vascular alargado mostrou um foramen ovale 
patente (FOP) sem aneurisma do SIA mas com shunt direito-
-esquerdo em repouso, e ainda o polimorfismo em heterozi-
gotia do gene da protrombina (G20210A). O estudo completo 
do AVC isquémico em idade jovem não mostrou evidência de 
etiologia adicional (sem etiologia infecciosa, auto-imune ou do-
ença ateromatosa arterial). Não foram encontrados, clinica ou 
imagiologicamente, achados de fenómenos trombóticos veno-
sos concomitantes. Não foi apurada história familiar de eventos 
trombóticos em território arterial ou venoso. 

Iniciou anticoagulação com HBPM e posteriormente com da-
bigatrano, tendo sido submetido a encerramento percutâneo do 
FOP sem intercorrências. No seguimento aos 7 meses perma-
necia sem eventos vasculares de novo (NIHSS=2 e mRS=2). 

Conclusões
 O nosso caso sugere a possibilidade de uma relação entre o 

acidente vascular cerebral isquémico e os polimorfismos gené-
ticos trombofílicos, nomeadamente a protrombina PT20210A, 
sobretudo em indivíduos jovens sem factores de risco vascu-
lares associados e na presença de outros eventos trombóticos 
arterio-venosos prévios ou concomitantes. No entanto, perma-
nece ainda desconhecido o contributo da interacção entre o 
genótipo e outras características fenotípicas na geração destes 
fenómenos.
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CC3. Aneurisma interventricular e Via Verde do AVC
André Caetano1, Marcelo Mendonça1, Miguel Pinto1, João Abecasis2, Jorge Ferreira2, Sofia Calado1,3

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
3-CEDOC – Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: andre.p.caetano@gmail.com

Introdução
O aneurisma do septo interventricular (SIV) é um defeito 

cardíaco pouco comum, raramente associado a AVC embólico. 
Pode ocorrer em contexto de isquemia coronária crónica, com 
raros casos descritos com manifestações embólicas ou de hi-
poperfusão cerebral na apresentação.

Caso clínico
 Doente do género masculino, 73 A, com história de dislipi-

démia e HBP, admitido 2 horas após iniciar quadro ictal de dé-
fice motor esquerdo motivando queda e ferida incisa do couro 
cabeludo. Havia referência a angor/intolerância crescente para 
pequenos esforços nos últimos meses, com agravamento nos 
5 dias precedentes, e febre 38°C 5 dias antes. Negava dor to-
rácica. O exame neurológico na admissão revelou: sonolência, 
hemiparésia-atáxica esquerda com força muscular grau 3/5, 
défice hemisensitivo esquerdo, desvio oculocefálico esquerdo, 
hemianópsia bilateral flutuante, parésia facial direita de pa-
drão nuclear, disartria, disfagia com parésia do palato à direita, 
náuseas e vómitos (NIHSS=16). A TC CE era normal e o elec-
trocardiograma (ECG) mostrava inversão simétrica da onda T 
nas derivações V1 a V5, com frequência cardíaca (FC) de 80/
min. A avaliação laboratorial mostrava leucocitose, neutrofilia e 
PCR de 8 mg/dL, com INR 1.6, Troponina I de 0.61 ng/mL, Mio-
globina de 178 ng/mL e NT-proBNP de 5560 ng/mL. Perante 

possível síndrome coronário agudo, febre (39ºC) e parâmetros 
laboratoriais infecciosos realizou ecocardiograma urgente, que 
revelou acinésia ventricular esquerda extensa, aneurisma do 
SIV em fase pré-rotura (quase comunicação interventricular) e 
imagens sugestivas de trombos intracavitários. Foi cancelada 
a indicação para trombólise e iniciou anticoagulação com he-
parina de baixo peso molecular (HBPM) e dupla antiagregação. 
Perante clínica pré-sincopal por bradicardia recorrente (FC até 
25/min) e hipotensão por bloqueio AV (BAV) completo 3:1 ini-
ciou Isoprenalina EV, com benefício. Verificou-se reversão dos 
défices neurológicos às 6h. Dado o elevado risco de morbilida-
de cirúrgica manteve tratamento conservador expectante, sem 
recorrência de eventos cerebrovasculares. Fez coronariografia 
que mostrou lesão crítica da artéria descendente anterior, ten-
do colocado Pacemaker definitivo com eléctrodo no seio coro-
nário (por risco de ruptura do septo). Mantém-se hemodinami-
camente estável e assintomático.

Conclusões
 Na abordagem do doente com janela terapêutica para trom-

bólise EV no AVC é importante ter em consideração entidades 
patológicas concomitantes com potencial risco fatal como com-
plicação do tratamento. Além da dissecção da aorta e da en-
docardite infecciosa, o aneurisma em fase pré-ruptura do SIV 
constitui uma contraindicação para trombólise EV.

CC4. Acidentes isquémicos transitórios como manifestação de 
vasculopatia intracraniana por virus varicella zoster 

Luis Faria de Abreu, Tiago Teodoro, Patrícia Canhão
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria
E-mail: labreu@campus.ul.pt

Introdução
 A vasculopatia intracraniana associada a infecção secundá-

ria por vírus varicella zoster (VZV) é uma entidade rara que se 
pode manifestar por sinais e sintomas neurológicos focais me-
ses após um síndrome de Ramsay-Hunt, sendo o hemisfério 
cerebral ipsilateral o mais frequentemente afectado. O envol-
vimento simultâneo das grandes e pequenas artérias constitui 
o achado mais reportado em 50% dos casos. O envolvimento 
isolado de uma grande artéria é mais raro (13%). 

Caso clínico
 Um homem de 62 anos com Macroglobulinémia de Wal-

denstrom, submetido a quimioterapia até Fevereiro de 2013, 
altura em que desenvolveu síndrome de Ramsay-Hunt à es-
querda. Em Agosto de 2013 foi internado para estudo de três 
episódios transitórios recentes, no espaço de duas semanas, 
de alteração do discurso, desvio da comissura labial e diminui-
ção da força muscular do hemicorpo direito. A RMN mostrou 
lesões isquémicas recentes envolvendo o território da artéria 
cerebral média (ACM) esquerda, o estudo ultrassonográfico 
dos vasos cervicais não mostrou alterações, o Doppler trans-
craniano revelou aumento da velocidade de fluxo na ACM es-
querda (VS=320 cm/s e VD=160cm/s) sugestivo de estenose, 

visualizando-se em angio-RM estenose proximal da ACM es-
querda. Dado que o doente tinha tido infecção recente por VZV 
por compromisso imunitário associado à quimioterapia e à do-
ença hematológica, colocou-se a hipótese de vasculopatia por 
VZV. O LCR revelou 6 células/mm3 sem predomínio nítido, e a 
análise de PCR foi positiva para VZV. Foi medicado com aci-
clovir 10mg/Kg de 8/8h (21 dias) e prednisolona 1mg/Kg/dia (5 
dias). Após terapêutica anti-viral o líquor apresentava 2 células/
mm3PCR negativa para VZV, mantendo mesmas velocidades 
de fluxo na ACM. Não voltou a ter eventos vasculares. Teve alta 
assintomático medicado com valaciclovir. 

Conclusão
 Em doentes com doenças hematológicas e complicações 

vasculares cerebrais devem ser consideradas várias etiolo-
gias possíveis. Neste caso, a colheita de uma história clínica 
detalhada foi essencial para diagnosticar uma forma rara de 
apresentação de vasculopatia por VZV, com estenose proxi-
mal da ACM esquerda, como etiologia de acidentes isquémicos 
transitórios. Dado ser um doente imunocomprometido, para as-
segurar maior protecção a eventual recidiva, optou-se manter 
medicação com valaciclovir em ambulatório.
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CC5. Embolismo gasoso cerebral associado a cavernoma 
tuberculoso

Liliana Letra1, Luís Isidoro1, João Sargento-Freitas1, Fernando Silva1, Pedro Ferreira2, Gustavo Cordeiro1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
2-Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail: lilianaletra@gmail.com

Introdução
A embolização gasosa cerebral é uma situação rara e maio-

ritariamente associada a traumatismo ou procedimentos vascu-
lares. Os êmbolo migram, tipicamente, para pequenas artérias 
(30 to 60 μm) com consequente redução da perfusão distal e 
resposta inflamatória local. A apresentação clínica depende da 
quantidade absoluta de ar e das áreas envolvidas, sendo, em 
regra, de início súbito, podendo incluir sintomatologia positiva 
(cefaleia, crise convulsiva) ou negativa (parésia, alteração es-
tado de consciência). A incidência de eventos cerebrais isqué-
micos com esta etiologia é ainda indeterminada. 

Caso clínico
 Doente de sexo masculino, de 57 anos, com antecedentes-

de HTA controlada, tabagismo e bronquiectasias, com quadro 
de AITs recorrentes caracterizados por episódios deficitários 
sensitivo-motores do hemicorpo direito. Do estudo complemen-
tar inicial salienta-se TC-CE sem lesões, Doppler transcraniano 
com múltiplos sinais microembólicos em todas as artérias in-
tracranianas e ecocardiograma transesofágico demonstrando 
foramen oval patente (FOP) com shunt direito-esquerdo minor. 
Ao 10º dia de internamento apresenta crise convulsiva segui-
da de vómito e hemoptise com instabilidade hemodinâmica e 
necessidade de ventilação mecânica. A TC-CE realizada logo 
após este episódio evidenciou múltiplas hipodensidades in-

traparenquimatosas bi-hemisféricas de predomínio esquerdo, 
sugestivas de êmbolos gasosos e lesão isquémica parieto-oc-
cipital esquerda. A Angio-TC torácica revelou cavernoma pul-
monar apical direito com cerca de 3,8 cm assim como outras 
lesões cavitadas e adenopatias mediastínicas muito sugestivas 
de tuberculose pulmonar, confirmada por exame directo das 
secreções respiratórias. No 12º dia de internamento foi sus-
pensa a sedação mantendo o doente uma Escala de Glasgow 
de 4 (E1VtM2), que evoluiu para 7 ao 13º dia. Actualmente, 
o doente encontra-se vigil, traqueostomizado e em ventilação 
espontânea, com compreensão preservada e tetraparésia de 
predomínio direito, a cumprir terapêutica antituberculostática. 
O controlo imagiológico demonstrou reabsorção parcial dos 
êmbolos gasosos e extensa necrose laminar. 

Conclusões
 Trata-se de um caso muito raro de embolização gasosa 

cerebral espontânea. Perante estas situações, a existência 
de uma etiologia pulmonar deverá sempre ser considerada no 
diagnóstico diferencial. Admite-se que o mecanismo provável 
se baseie na existência de uma comunicação fistulosa entre o 
cavernoma (preenchido de ar) e um vaso pulmonar (geralmen-
te uma veia pulmonar). Manobras que aumentem a pressão 
intratorácica podem desencadear a entrada maciça de ar direc-
tamente na circulação sistémica ou através de FOP.

CC6. Paraplegia flácida como forma de apresentação de trombose 
aguda da aorta abdominal

Andreia Costa, Tiago Gomes, Pedro Abreu
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
E-mail: andreiafgcosta@gmail.com

Introdução
 A trombose aguda da aorta abdominal é uma entidade rara 

que se acompanha frequentemente de um prognóstico adver-
so. A sua etiologia pode ser atribuída a causas hereditárias ou 
adquiridas. Deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
dos doentes que se apresentam no serviço de urgência com 
paraplegia associada a alteração das sensibilidades e a ausên-
cia de pulsos nos membros inferiores. 

Caso clínico
 Apresentamos o caso clínico de uma doente do sexo femini-

no de 81 anos com antecedentes prévios de doença cardíaca 
isquémica, fibrilhação auricular e dislipidemia. Foi transferida 
para o serviço de urgência do nosso hospital por quadro com 
25 horas de evolução de paraplegia flácida associada a perda 
de continência de esfíncteres. No dia anterior terá iniciado dor 
abdominal difusa com irradiação bilateral para os membros in-
feriores, seguida de diminuição súbita da força muscular dos 
membros inferiores. Foi encontrada 15 horas depois caída em 
casa. Ao exame geral destaca-se a presença de pele mar-
moreada na coxa esquerda e a ausência de pulsos femorais, 
poplíteos e pediosos. Ao exame neurológico, de relevo, para-
plegia, reflexos osteodinosos rotulianos e aquilianos abolidos, 

reflexos cutâneo-plantares indiferentes bilateralmente e anes-
tesia bilateral com nível por T10. Realizou angio-TC abdomi-
nopélvico que revelou um “trombo intra-luminal oclusivo que 
começa acima da bifurcação da aorta e se estende para ambas 
as artérias ilíacas”. Foi submetida a cirurgia vascular emergen-
te (tromboembolectomia das artérias dos membros inferiores) 
com recuperação dos pulsos das artérias femorais superficiais 
e profundas bilateralmente. Foi admitida numa unidade de cui-
dados intensivos onde acabou por falecer volvidas menos de 
24 horas após a cirurgia.

Conclusões
 Este caso evidencia o papel da trombose aguda da aor-

taabdominal na combinação de emergências neurológicas, 
vasculares e hemodinâmicas. A paraplegia flácida pode ser a 
apresentação inicial de um quadro de trombose aguda da aor-
ta abdominal. O exame físico detalhado com a palpação dos 
pulsos femorais deve fazer parte da avaliação de rotina dos 
doentes que se apresentam com quadros de paraplegia uma 
vez que permite descartar de uma forma simples e rápida este 
diagnóstico. O tratamento cirúrgico emergente está indicado o 
mais precocemente possível e poderá alterar o prognóstico fre-
quentemente fatal associado a esta patologia.
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CC7. Degenerescência olivar hipertrófica e doença cérebro-vascular:
movimento num triângulo

Ana Filipa Santos1, Sofia Rocha1, Sara Varanda1, João Pinho1, Margarida Rodrigues1, João Ramalho Fontes1, João Soares-Fernandes2, 
Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga;
E-mail: filipasantos@hotmail.com

Introdução
A degenerescência olivar hipertrófica (DOH) é uma forma 

rara de degenerescência trans-sináptica, que resulta de lesões 
da via dentato-rubro-olivar, também conhecida por triângulo de 
Guillain e Mollaret. Distingue-se das restantes formas de dege-
nerescência pelo facto de se associar a hipertrofia da estrutura 
envolvida, e a causa mais frequente é a doença cérebro-vascu-
lar. Geralmente, DOH unilateral é observada ipsilateralmente a 
uma lesão do tracto tegmentar central ou núcleo rubro, ou con-
tralateralmente a uma lesão do núcleo dentado ou pedúnculo 
cerebeloso superior. Excepcionalmente, pode acontecer DOH 
bilateral. Classicamente, a DOH manifesta-se por mioclonias 
do palato, mas pode também cursar com tremor de Holmes, 
coreodistonia, discinésias orais, mioclonias oculares, ataxia, 
disartria, diplopia, que normalmente aparecem meses após a 
lesão inicial. A RM é a técnica de eleição para o diagnóstico.

Casos clínicos
 Homem de 60 anos, com antecedentes de hemorragia pro-

tuberancial devido a angioma cavernoso da qual recuperou 
quase completamente, inicia dez anos após o evento vascular 
queixas progressivas de movimentos involuntários na mão di-
reita, acompanhado por disartria e dificuldades na marcha. Ao 
exame apresentava disartria cerebelosa, tremor / atetose do 
membro superior direito e dismetria direita (vídeo). A RM ce-
rebral revelou degenerescência olivar hipertrófica esquerda e 
angioma cavernoso protuberancial tegmentar mediano.Mulher 

de 77 anos, com antecedentes de HTA e traumatismo cranioen-
cefálico grave aos 61 anos após o qual inicia progressivamente 
queixas de disfonia e disfagia. Ao exame apresentava mioclo-
nias do palato e negava estalidos dos ouvidos. A RM cerebral 
revelou degenerescência olivar hipertrófica bilateral; sequelas 
de lesões isquémicas na porção tegmentar da protuberância, 
nos pedúnculos cerebelosos superiores, talâmicos, cápsulas 
internas e núcleos caudados e áreas de encefalomalácia fron-
tal esquerda e temporal direita.

Discussão
 O conhecimento dos circuitos anatómicos e dos diferentes 

tipos de degenerescência neuronal e transneuronal é funda-
mental para o diagnóstico destas entidades, que não devem 
ser confundidas com lesões de novo e trazer assim eventuais 
implicações terapêuticas. As projecções do núcleo dentado 
para o núcleo olivar são maioritariamente inibitórias (neurónios 
GABAérgicos) pelo que a hipertrofia do núcleo olivar ocorrerá 
como consequência de perda de inibição após a interrupção da 
via dentato-rubro-olivar. No primeiro caso a DOH é secundária 
a uma hemorragia na ponte estando associada a um agrava-
mento neurológico tardio após o evento vascular. No segundo 
caso a etiologia não é clara, mas será mais provavelmente de-
vida às lesões protuberanciais decorrentes de doença ateros-
clerótica de pequenos vasos e menos provavelmente relacio-
nada com o traumatismo cranioencefálico.

CC8. Monocoreia/balismo como forma de apresentação de Acidente 
Vascular Cerebral isquémico do território vertebro-basilar 

Ana Franco, Luís Abreu, Patrícia Pita Lobo, Miguel Coelho, Ruth Geraldes, Teresa Pinho e Melo
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: catie.ann@gmail.com

Introdução
 Os movimentos involuntários na fase aguda de Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) são raros, sendo a hemicoreia/balis-
mo os mais frequentemente descritos. As lesões isquémicas 
lenticulares e talâmicas são as mais frequentemente associa-
das a hemicoreia vascular, embora outras regiões possam es-
tar envolvidas, como o núcleo subtalâmico. 

Caso clínico
 Mulher de 77 anos, sem factores de risco cardiovasculares-

conhecidos, admitida no nosso Serviço por instalação súbita 
de náuseas, vómitos e movimentos involuntários do membro 
inferior direito. À observação, salienta-se diplopia horizontal 
binocular na supra e dextroversão, ptose palpebral esquer-
da, hemiparésia grau 4 direita e movimentos involuntários do 

membro inferior direito, de tipo coreico, que condicionavam in-
capacidade para a marcha (NIHSS 4). A RM-CE mostrou área 
de isquémica aguda infra centimétrica envolvendo a transição 
subtálamo anterior/substância negra/núcleo rubro à esquerda. 
Houve melhoria destes movimentos com terapêutica com dia-
zepam 5mg 3id e amissulpride 200mg 3id. Aos 2 meses de 
seguimento, apresentava apenas ligeira coreia do membro in-
ferior direito. 

Conclusão
 Após uma revisão da literatura encontrámos apenas 7 casos 

descritos na literatura de monocoreia como manifestação inicial 
de AVC isquémico, sendo o nosso o único descrito com lesão 
no núcleo subtalâmico. O nosso caso corrobora uma organiza-
ção somatotópica deste núcleo.
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CC9. Síndrome de Hiperperfusão Cerebral após endarterectomia 
carotídea – relato de um caso

Inês Correia1, Ana Ribeiro1, Orlando Galego2, Beatriz Santiago1, Ana Morgadinho1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail: mcorreia.ines@gmail.com

Introdução
O Síndrome de Hiperperfusão Cerebral (SHC) pós endarte-

rectomia carotídea embora raro, é uma complicação conhecida 
deste procedimento. Classicamente é descrito como um con-
junto de alterações neurológicas que se instalam dias após o 
procedimento, incluindo cefaleia intensa unilateral, crises con-
vulsivas, défices neurológicos e hemorragia intracerebral. 

Caso clínico
 Homem, 64 anos, antecedentes de AVC do território carotí-

deo direito com hemiparésia esquerda sequelar grau 3, Enfarte 
Agudo do Miocárdio, Diabetes mellitus tipo 2 e Dislipidemia. 
Recorre ao Serviço de Urgência por dois episódios transitórios 
de alterações da linguagem com cerca de 1 hora de duração, 
nos dois dias anteriores, sem outras queixas. Ao exame neuro-
lógico apenas se destacava hemianopsia homónima esquerda 
e hemiparésia espástica esquerda. Realizou TC cerebral (TC-
-ce) que revelou extensas sequelas de lesões vasculares no 
hemisfério cerebral direito e ecodoppler carotídeo que demons-
trou estenose 90% da Artéria Carotídea Interna (ACI) direita e 
70% na ACI esquerda. Optou-se por realização de endarterec-
tomia carotídea esquerda urgente, que decorreu sem intercor-
rências no pós-operatório imediato, recebendo alta clínica no 
segundo dia de internamento. Cinco dias após o procedimento, 
o doente é trazido ao Serviço de Urgência por quadro de altera-
ção da consciência. Ao exame objetivo apresentava-se incons-

ciente, com desvio oculo-cefálico para a direita, desenvolvendo 
crises parciais motoras direitas com generalização secundária. 
Repetiu imediatamente TC-ce que não revelou alterações de 
novo, realizou EEG que foi compatível com estado de mal focal 
centro-parietal esquerdo, Ecodoppler carotídeo que demons-
trou ausência de estenose com significado hemodinâmico na 
ACI esquerda e ecodoppler transcraniano que demonstrou 
hiperfluxo na circulação anterior esquerda compatível com 
síndrome de hiperperfusão pós-endarterectomia. Durante in-
ternamento foi feita estabilização hemodinâmica com controlo 
intensivo da pressão arterial, iniciada terapêutica antiepilética 
com resolução das crises convulsivas e feita fisioterapia, com 
retorno ao estado neurológico prévio. Em consulta de follow-up 
não apresentava défices neurológicos de novo e estava clinica-
mente estabilizado. 

Conclusão
 Embora raro, o Síndrome de Hiperperfusão Cerebral após 

endarterectomia carotídea é uma complicação potencialmente 
grave deste procedimento, pelo que os clínicos deverão estar 
alerta para esta entidade perante o doente que, submetido a 
endarterectomia, desenvolve sintomas ou sinais neurológicos 
de novo. O tratamento consiste em estabilização hemodinâ-
mica até que a auto-regulação da circulação cerebral esteja 
restabelecida.
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CO1. Episódios “stroke-like” de causa metabólica: 3 casos clínicos  
Jorge Sales Marques, Helena Santos
Serviço de Pediatria- Unidade de doenças metabólicas - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho EPE
E-mail: jorge.sales.marques@gmail.com

Introdução
Os episódios “stroke-like”, são raros na infância e adolescên-

cia. São várias as causas responsáveis por estes episódios, 
tais como malformações cerebrais, infeções, traumatismos, 
cardiopatias, coagulopatias, uso de drogas e prematuridade. 
Dentro das causas metabólicas, estão descritas algumas situ-
ações responsáveis por este quadro: defeito do ciclo de ureia, 
acidemias orgânicas, MELAS, homocistinúria, defeito da glico-
silação e doença de Wilson.

Objectivos
 Rever todos os doentes da consulta de doenças metabóli-

cas, com quadro inicial compatível com episódios “stroke-like”.  
 
Resultados

 Foram encontrados 3 casos (1,5%) entre 200 doentes se-
guidos na consulta com estas características. Caso1: criança 
de 10 anos de idade, sexo masculino com episódio “stroke-like” 
e atraso psicomotor. Apresentava ao exame objetivo, fenótipo 
marfanóide e ausência de cristalino bilateral (já operado por 
luxação). Exames complementares: Rx do esqueleto- osteope-
nia generalizada e aracnodactilia mãos/pés. Amninoácidos no 
plasma-homocisteina: 75µmol/l (N: 0-5), metionina:640 µmol/l 
(N:0-50). Amninoácidos na urina- homocisteína: 213 µmol/l (N: 
0-3,5), metionina: 92 µmol/l (N: 0-40). Biópsia da pele: cista-
tione βsintase: 0,02 nmol/h/mg/proteína (N: 0,85).Mutação 
G3075. Diagnóstico: homocistenúria clássica por défice de cis-
tatione βsintase. Tratamento: dieta pobre em metionina, vitami-
na B6, ácido fólico e ácido acetilsalicílico.Boa evolução clínica 
e analítica com melhoria na concentração/atenção e níveis de 
metionina e homocisteína próximo dos valores de referência. 
Caso 2: lactente de 1 mês de idade, sexo masculino com epi-
sódio “stroke-like” e crises convulsivas recorrentes. Exame ob-

jetivo sem alterações. Exames complementares: magnésio e 
cálcio plasmático: 0,6 mg/dl (N:1,4-2,2) e 6,2 mg/dl (N:9-11), 
respetivamente. Magnésio total nas fezes 24h: 3,34 mg/dia (N: 
24-170). Magnésio na urina 24h: 9,7 mg (N:12-120).Diagnósti-
co: défice primário de magnésio. Iniciou tratamento com sulfato 
de magnésio e gluconato cálcio endovenoso, com ausência de 
convulsões às 12 h e normalização dos valores às 36 h, tendo 
passado depois para magnésio oral. Boa evolução clínica. Aos 
4 anos, crescimento estaturoponderal e desenvolvimento psi-
comotor adequado para a idade. Sem episódios convulsivos. 
Caso 3: lactente de 5 meses, sexo feminino, com episódios 
“stroke-like” e crises convulsivas. Ao exame objetivo apresen-
tava, síndrome polimalformativo com microcefalia, estrabismo 
convergente, inserção baixa dos pavilhões auriculares, ausên-
cia do philtrum, retrognatismo, palato ogival, luxação congénita 
da anca esquerda e atraso psicomotor. Antecedentes de hipo-
glicemia refratária no período neonatal. Exames complemen-
tares: estudo metabólico com lactato plasmático aumentado 
e MELAS negativo, RM cerebral com corpo caloso fino. EEG, 
potenciais evocados auditivos e visuais normais. Biópsia mus-
cular- défice do complexo 1 (14%) de NADH ubiquinine redu-
tase: 1,9 nmol/min/mg/PNC (N. 7,0-21,0). Diagnóstico: défice 
do complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial. Iniciou tra-
tamento com carnitina, riboflavina e coenzima Q10. Evolução 
clínica estável, sem crises convulsivas.

Conclusões
 Os episódios “stroke-like” podem ser causados por doenças 

metabólicas. No nosso estudo, apenas 1,5% do total dos do-
entes da consulta apresentavam estes sintomas. O tratamento 
levou a melhoria clinica em duas situações (homocistenúria e 
défice primário de magnésio). O diagnóstico pré-natal e o acon-
selhamento genético deverá ser feito nas futuras gravidezes.

CO2. Sífilis e doença cérebro-vascular no século XXI
Filipa Sousa1, Sara Varanda1, José Amorim2, Manuel Ribeiro2, Fernando Mota-Garcia3, João Ramalho Fontes1, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 3-Serviço de Patologia Clínica, Hospital de Braga
E-mail: fipasr@hotmail.com

Introdução
A prevalência das complicações neurológicas da sífilis dimi-

nuiu significativamente após a descoberta da penicilina e o seu 
uso disseminado na primeira metade do século XX. Todavia, 
nas últimas décadas tem-se observado uma incidência cres-
cente desta doença nos países desenvolvidos. A recomenda-
ção de pesquisar sistematicamente serologias de sífilis nas 
pessoas com doença cérebro-vascular (DCV) não é consen-
sual. 

Objectivos
 Caracterização da prevalência de sífilis e neurossífilis numa 

população hospitalar de doentes com DCV .   

Métodos
 Pesquisa de todas as análises consecutivas de VDRL no 

sangue e/ou no LCR (VDRL-S, VDRL-LCR) entre Dezembro 
2001 e Agosto 2013. Identificação dos adultos cuja justificação 
clínica para os pedidos tenha sido AVC isquémico, AIT, hemor-
ragia intracraniana ou dissecção de artérias cervicais. Revisão 
dos processos clínicos e imagiológicos dos doentes com DCV 
e VDRL-LCR reactivo.  

Resultados
 Identificaram-se 49369 amostras de sangue ou LCR em 

que foi requisitado teste VDRL, correspondendo a 34475 in-
divíduos. Destes, 2164 eram adultos com DCV (91.5% com 
AVC isquémico ou AIT), idade mediana de 64 anos, 55.8% do 

sexo masculino. O VDRL-S era reactivo em 20 doentes (0.9%) 
e em 2 doentes adicionais concluiu-se resultado falso positivo 
por presença de anticorpos anti-fosfolipídeos. Em 7 doentes 
o VDRL-LCR era reactivo (0.3%). Dos 7 doentes com VDRL-
-LCR reactivo, 5 apresentaram-se com AVC isquémico agudo, 
1 com demência vascular e 1 com dissecção carotídea. Ape-
nas 1 doente não tinha pelo menos um dos seguintes factores 
de risco vascular: hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, 
tabagismo. Nenhum tinha infecção VIH. Encontrou-se pleoci-
tose ligeira em 2 doentes e hiperproteinorráquia em 1 doente. 
Seis doentes foram sumetidos a estudo angiográfico cerebral 
(angio-RM ou angiografia clássica), que confirmou achados su-
gestivos de vasculite em 3 doentes, dissecção carotídea em 1 
doente, estenose focal da ACM de possível etiologia ateroscle-
rótica em 1 doente e foi normal noutro doente. 

Conclusão
 A sífilis nos doentes com DCV é infrequente, sendo preciso 

pesquisar VDRL-S em 111doentes para diagnosticar um caso 
de sífilis (custo de 225,56€ por diagnóstico) e 333 doentes 
para diagnosticar um caso em que a etiologia da DCV possa 
ser atribuída à sífilis (custo de 676,67€ por diagnóstico). Na 
atribuição de causalidade da DCV à sífilis o estudo do LCR 
e a avaliação vascular detalhada são essenciais. Os autores 
consideram que a pesquisa sistemática de VDRL-S deve fazer 
parte da investigação etiológica de primeira linha nos doentes 
com AVC isquémico.
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CO3. AIT/AVC isquémico e Fibrilação auricular: caraterização clinico-
demográfica de uma população de casos incidentes

Telma Santos1, Mónica Brinquinho2, Ana Isabel Azevedo3, Hugo Morais1, Dulce Pinheiro2, Miguel Veloso1, Tiago Gregório2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 2-Serviço de Medicina Interna,, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 
3-Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: telma.cristiana.santos@gmail.com

Introdução
A Fibrilação auricular (FA) é a arritmia mais comum na po-

pulação e a sua prevalência aumenta com a idade, atingindo 
10,4% dos indivíduos com mais de 80 anos. Constitui a prin-
cipal causa de acidente vascular cerebral (AVC) de etiologia 
cardioembólica que, por sua vez, contribui para 20% de todos 
os eventos isquémicos cerebrais. A terapêutica anticoagulante 
é a medida preventiva mais eficaz. 

Objectivos
 Caraterização de uma população de doentes internada por 

AIT/AVC isquémico associado a FA e avaliação dos determi-
nantes clínicos com impacto na decisão de hipocoagulação.  

Material e Métodos
 Estudo de base hospitalar de casos incidentes de AIT e 

AVC isquémico na presença de FA, envolvendo uma amostra 
consecutiva de doentes admitidos na Unidade de Doenças 
Cerebrovasculares e internamento de Medicina Interna e 
Neurologia de um hospital central, no ano de 2012. Foram 
avaliadas variáveis demográficas, antecedentes conhecidos de 
FA, estado funcional prévio (através da escada de mRankin) 
e fatores de risco trombóticos e hemorrágicos (através das 
escalas CHA2DS2VASc e HASBLED, respetivamente). As 
variáveis categóricas foram comparadas utilizando o teste de 
Qui-quadrado e o teste exato de Fisher. As variáveis contínuas 
e ordinais foram comparadas com recurso a testes t-student 
e Mann-Whitney. Valores de p<0,05 foram considerados 
estatisticamente significativos. 

Resultados
 Os critérios de inclusão foram cumpridos por 139 doen-

tes, 89 (64%) dos quais pertencendo ao género feminino. O 
diagnóstico principal foi de AIT em 17 (12,2%) e AVC em 122 
(87,8%) doentes. A FA foi classificada como de causa não-
-valvular em 136 casos e valvular em 3. No primeiro grupo 
apenas 28 (20,6%) doentes encontravam-se hipocoagulados à 
admissão, 17 (60,7%) dos quais apresentando um valor de INR 
infra-terapêutico. Nos doentes com FA de causa não-valvular 
não-hipocoagulados a arritmia era previamente conhecida em 
80 (74,1%). Não foram detetadas diferenças estatisticamente 
significativas nos riscos trombótico e hemorrágico global, ava-
liados pelo score CHA2DS2VASc e HASBLED, entre doentes 
hipocoagulados e não-hipocoagulados com FA não-valvular. 
Na análise dos factores de risco individuais constata-se que 
os doentes não-hipocoagulados tinham idade superior (média 
de 80,9 vs. 76; p=0,006), pertenciam mais frequentemente ao 
género feminino (69,4% vs. 46,4%; p=0,023) e apresentavam 
um mRankin pré-evento mais elevado (p=0,034).

Conclusão
 Os doentes com FA admitidos por AIT e AVC isquémico são-

predominantemente não-hipocoagulados, com FA conhecida, 
apresentando um risco trombótico e hemorrágico sobreponível 
ao dos doentes hipocoagulados. Salientamos a necessidade 
de otimização da terapêutica anti-trombótica tanto ao nível do 
número de doentes abrangidos quanto à eficácia da anticoa-
gulação.

CO4. Hiperdensidade Arterial Espontânea no Acidente Vascular 
Cerebral Criptogénico – preditor de Fibrilhação Auricular 
paroxística?  

Mariana Baptista1, Orlando Galego1, João Sargento-Freitas2, Fernando Silva2, Gustavo Cordeiro2, Egidio Machado,1 Pedro Melo-Freitas1, 
Luís Cunha2

1-Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
E-mail: marianabah@gmail.com

Introdução
Cerca de 20% dos AVC isquémicos permanecem indetermi-

nados à data de alta e a Fibrilhação Auricular (FA) paroxística 
é uma das suas principais causas. O reconhecimento precoce 
de FA paroxística influencia a conduta terapêutica, sendo que a 
anticoagulação reduz significativamente o risco de recorrência. 
O Sinal de Hiperdensidade Arterial Espontânea (SHAE) é um 
sinal hiperagudo em Tomografia Computorizada crânio-encefá-
lica (TC-CE) que corresponde à presença de um trombo endo-
luminal, sendo que a sua presença pode estar relacionada com 
a etiologia do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico.

 
Objectivos

 Estudar o papel do SHAE, como preditor de FA paroxística, 
no AVC isquémico criptogénico.

  
Metodologia

 Estudo observacional retrospectivo em doentes com AVC 
isquémico da circulação anterior, admitidos numa Unidade de 
AVC entre Abril de 2010 e Julho de 2013, classificados, à data 
de alta, como de etiologia indeterminada e com seguimento de 
6 meses, com Ecocardiograma e ECG-Holter seriados, para 
pesquisa de FA paroxística. Incluíram-se doentes com TC-CE 

não contrastada, de fase aguda (<6 horas; cortes de 2.5 mm), e 
foram avaliadas a presença do SHAE e a densidade do trombo 
(valor absoluto, UH, e relação com artéria contralateral, rUH) 
por dois observadores, de forma independente. 

Resultados
 Incluíram-se 177 doentes, com idade média de 73±13 

anos,sendo 95 (53.7%) do sexo feminino. Aos 6 meses de 
seguimento, foi detectada FA paroxística em 33 (18,6%) do-
entes, reclassificados como cardioembólicos, mantendo-se os 
restantes como indeterminados. O SHAE foi documentado em 
59 (33,3%) doentes, com uma prevalência semelhante nos dois 
grupos: 36.1% dos indeterminados e 21.2% dos cardioembóli-
cos, p= 0.101.A densidade absoluta e relativa do trombo não 
foi diferente entre indeterminados (55.3±6.3/1.51±0.24 UH) e 
cardioembólicos (54.5±4.3/1.71±0.47 UH), p = 0.744 / p=0.066.

Conclusão
 A presença de SHAE e a densidade associada, não pare-

cem ter relação com a presença de FA paroxística em doentes 
com AVC isquémico criptogénico, sendo um critério imagiológi-
co sem aparente utilidade clínica, neste contexto.
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CO5. Porque não anticoagulamos os doentes com Acidente Vascular 
Cerebral Isquémico Cardioembólico por Fibrilhação Auricular

Sandra Sousa, Cátia Carmona, Rui Guerreiro, Liliana Olim Gouveia, Fernando Pita
Serviço de Neurologia, Hospital Dr. José de Almeida, Cascais
E-mail: sandracastrosousa@gmail.com

Introdução
A Fibrilhação auricular (FA) é responsável por aproxima-

damente 10-20% de todos os acidentes vasculares cerebrais 
(AVC), e a sua prevalência aumenta proporcionalmente com a 
idade. A anticoagulação oral é eficaz na prevenção secundária 
do AVC isquémico (AVCi) por FA, no entanto, a decisão pela 
anticoagulação é, por vezes, um desafio, sobretudo no grupo 
de doentes com idade avançada. O objectivo principal do es-
tudo é determinar a percentagem de doentes internados com 
AVCi cardioembólico por FA submetidos a anticoagulação oral 
e descrever os motivos da não anticoagulação nos restantes 
doentes. 

Metodologia
 Realizou-se um estudo retrospectivo que incluiu os doentes 

internados, com diagnóstico de AVCi de etiologia cardioembo-
lica por FA, entre 1 de Novembro de 2012 a 31 de Outubro de 
2013. Foi feita a análise descritiva do grupo de doentes anti-
coagualado (Ac) e do não anticoagulado (nAc) à data de alta. 

Resultados
Dos 276 doentes com AVCi internados no período de es-

tudo, 29% (n=80) resultaram de cardioembolia por FA. Nesta 
amostra de doentes com FA, a idade média foi de 80.58 ± 8.72, 
sendo 2/3 do sexo feminino. A maioria (60%) era previamen-
te autónoma, 40% tiveram diagnóstico de FA “de novo” e os 

restantes tinham FA previamente conhecida. Destes últimos, 
77.1% (n=37) não estavam anticoagulados com média de 
CHA2DS2-VASc de 5±1.6, 62.2% deles estavam antiagregados 
e os restantes sem qualquer tratamento antitrombótico. Dos 
anticoagulados (n=12) aquando o AVCi, a maioria tinha INR 
infraterapêutico. A maioria dos doentes apresentou enfartes to-
tais da circulação anterior, com média calculada da Escala de 
Rankin Modificada (mRs) à data de alta de 3.13 ± 1.5. Terapêu-
tica anticoagulante foi prescrita em 55% , ½ sob varfarina e ½ 
sob dabigatran. Idade mais avançada, risco de queda elevado, 
pontuação elevada da escala de NIHSS e da escala mRs foram 
associados com significância ao grupo nAc. Ainda assim, foram 
anticoagulados 15,38% dos doentes com incapacidade funcio-
nal importante (mRs>3). Apesar destas associações, apenas 
o estado funcional do doente foi considerado a única variável 
com valor predictivo na opção pela não anticoagulação nos 
nossos doentes (OR 19.33; IC 2.74-136.2; p=0.03).

Conclusão
 No nosso estudo, foi encontrada elevada prevalência de 

AVCi cardioembólico por FA, em provável relação com grupo 
etário do estudo. Mostrou, ainda, que uma maior dependência 
funcional aumenta em 19 vezes a probabilidade da opção pela 
não anticoagulação à data de alta, sendo esta a única variá-
vel que prediz a estratégia antitrombótica aplicada nos nossos 
doentes. 

CO6. Acidente Vascular Cerebral no Desporto  
Gonçalo Alexandrino1, Joana Damásio3, Patrícia Canhão2, Ruth Geraldes2, Teresa Pinho e Melo2, Carlos Correia3, José Ferro1,2

1-Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 2-Unidade de AVC, Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa Norte;
3-Serviço de Neurologia, Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do Porto
E-mail: goncalo.alexandrino@campus.ul.pt

Introdução
O AVC associado à prática desportiva está pouco descrito 

naliteratura médica. A sua ocorrência é difícil de explicar, sobre-
tudo pela frequente ausência de fatores de risco conhecidos. O 
seu conhecimento é importante para uma atuação preventiva 
eficaz. Propusemo-nos a elaborar um estudo multicêntrico para 
caracterizar o AVC no desporto.

Metodologia
 Este estudo consiste numa série de casos retrospetiva. Foi 

elaborado um questionário para a recolha dos dados referentes 
aos casos clínicos. Foram selecionados para o estudo doen-
tes de qualquer idade com o diagnóstico de AVC isquémico ou 
hemorrágico ocorrido durante a prática desportiva ou na sua 
sequência, selecionados pelos médicos das Unidades de AVC/ 
Serviços de Neurologia participantes. Foi feita a análise esta-
tística descritiva dos dados.
  

Resultados
Resultados: Foram obtidos dez casos ocorridos entre 1995 e 
2013, com idades compreendidas entre os 27 e 65 anos, 8 do 
sexo masculino, internados em 2 Unidades de AVC. A média 
de idades foi de 39,3 anos . Os casos ocorreram associados à 
prática de diversas modalidades desportivas. Apenas em três 
casos foram detetados fatores de risco. Nove dos AVCs descri-
tos foram do tipo isquémico e um do tipo hemorrágico. A disse-
ção arterial cérebro-cervical foi a principal causa encontrada (6 
de 10 casos), com traumatismo da cabeça/pescoço precedente 
em 2 casos. O prognóstico dos doentes variou entre mRS 0 e 4. 

   
Discussão

 O número de casos desta série está de acordo com a rarida-
de do AVC no desporto descrita na literatura. O AVC no despor-
to ocorre sobretudo em adultos jovens do sexo masculino, sem 
fatores de risco conhecidos. A hipótese de disseção arterial 
cérebro-cervical deve ser considerada em desportistas jovens 
com sintomas sugestivos de AVC, mesmo na ausência de uma 
história evidente de traumatismo. 
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CO7. Monitorização intensiva da tensão arterial na hemorragia intra
cerebral aguda melhora a detecção de hipertensão arterial e a 
previsão do prognóstico

Socorro Piñeiro, Marta Rubiera, David Rodríguez-Luna, Marc Ribó, Jorge Pagola, Alan Flores, Marian Muchada, Pilar Meler, Estela Sanjuán, 
Jose Álvarez-Sabin, Carlos Molina.
Unitat de Ictus - Hospital Universitari Vall d´Hebron - Barcelona
E-mail: socops@hotmail.com

Introdução
A tensão arterial (TA) elevada está relacionada com cresci-

mento da hemorragia (CH), deterioração neurológica precoce 
(DNP) e pior prognóstico na hemorragia intracerebral aguda 
(HIC). A detecção de hipertensão arterial (HTA) é fundamental 
para ajustar o tratamento anti-hipertensivo, com potenciais im-
plicações no prognóstico funcional.  

Objectivo
Avaliar a eficácia da detecção da HTA em diferentes pon-

tos temporais, como recomendam as guias clínicas (TAg), em 
comparação com a monitorização contínua da TA (TA-M).

Metodologia
 Doentes com HIC < 6horas (h) de evolução. Avaliação e tra-

tamento da TA de acordo com TAg foi o seguinte: cada 15min 
na 1ª h, cada hora < 6h e cada 6h <24h . Alvos foram TA sistóli-
ca (TAS) < 180 e TA média (TAM ) < 130. Simultaneamente mo-
nitorização automática não invasiva (TA-M) foi realizada cada 
15 min durante as primeiras 24 horas . Os doentes realizaram 
TAC controlo às 24h, NIHSS seriadas nas primeiras 24h e mRS 
os 3 meses. 

Resultados
 89 doentes. 58,8 % homens, 71,5 +12,1 idade média 

. O tempo médio de inicio de sintomas: 118 ± 9 min. Media-
na NIHSS : 17 ( AIQ 8). 28,7 ± 31,3 : volume médio basal da 
HIC:28.7±31.3 mL. 

TA-M identificou de forma significativa (p <0,05 ) maior nú-
mero de doentes com leituras de TAS e TAM elevadas que a 
TAg , especialmente entre 6-24 horas de início dos sintomas. 
De acordo com a TAg , 32 (40,5%) doentes receberam me-
dicamentos anti-hipertensivos . Neles, um bom controlo da 
TAS (definido por < 3 leituras > 180 mmHg ) foi alcançado em 
37,1% de acordo com o TAg , mas apenas no 14,3% em TA-M. 
Bom controlo da TAM ( < 3 leituras > 130 mmHg) foi observado 
em 45,7 % dos doentes de acordo com o TAg , e em apenas 
17,1% na TA-M. TA-M foi mais precisa do que TAg em prever 
pronóstico na HIC. Doentes com leituras elevadas de TAS nas 
primeiras 6h na TA -M apresentaram maior taxa de DNP (p = 
0,016); leituras elevadas de TAS nas primeiras 24h na TA-M 
foram associadas com CH (p = 0,024) e pior prognóstico (p = 
0,032) . TAg apresentaram tendências semelhantes, sem sig-
nificância estatística.

Conclusões
 TA-M melhora a detecção de doentes com mau controlo da 

TA, especialmente das 6 ás 24h e parece aumentar a precisão 
da predição do prognóstico da HIC.

CO8. Formas de apresentação clínica e dificuldades no diagnóstico 
da Trombose Venosa Cerebral  

Joana Martins, Gonçalo Cação, Rui Felgueiras, Nuno Vila-Chã
Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: jcsfmartins@gmail.com

Introdução
A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é um tipo menos comum 

de AVC que, pela sua heterogeneidade clínica de apresenta-
ção, representa um desafio diagnóstico. Frequentemente apre-
senta-se na forma de síndrome de hipertensão intracraniana, 
de défice neurológico focal, de crise convulsiva, de encefalopa-
tia difusa ou de uma combinação destes. A cefaleia isolada é 
uma manifestação rara.

 
Objectivo

 Caracterizar a forma de apresentação desta entidade numa 
série de doentes e avaliar a dificuldade no seu diagnóstico.

  
Metodologia

 Estudo retrospectivo baseado nos processos clínicos dos 
doentes internados no Serviço de Neurologia de um Hospital 
central num intervalo de 15 anos com o diagnóstico de TVC 
(entre Novembro de 1998 e Novembro de 2013).

Resultados
 Identificaram-se 55 doentes, com uma média de idades de 

43,2 anos (σ=15,4), dos quais 43 (78,2%) eram do sexo femi-
nino. A cefaleia foi o sintoma de apresentação em 50 (90,9%) 
doentes, sendo que em 14 (28%) era isolada. Associado à ce-
faleia, 10 (20%) dos doentes apresentavam síndrome de hiper-

tensão intracraniana, 7 (14%) crises convulsivas (5 convulsões 
generalizadas e 2 crises focais), 7 (14%) défices neurológicos 
focais, 3 (6%) outras manifestações (alteração da consciên-
cia, do comportamento ou auditiva, como zumbido, vertigem 
ou diminuição da acuidade auditiva) e 9 (18%) dos doentes 
apresentavam mais de 2 destas manifestações. Dos 5 doentes 
restantes, 4 (7,3%) manifestaram-se por défices neurológicos 
focais, dos quais 2 apresentaram disfasia isolada, 1 hemiparé-
sia isolada e 1 quadro de disfasia, hemiparésia e hemihiposte-
sia; e 1 (1,8%) doente por convulsão generalizada. O intervalo 
médio de tempo decorrido entre o início da clínica e o diagnós-
tico foi de 11,5 dias (mínimo < 1 dia e máximo de 90 dias), com 
um número mediano de observações de 2 (variando entre 1 e 
7) até ser estabelecido o diagnóstico.  

Conclusão
 Na nossa série encontramos formas de apresentação clí-

nica de TVC que estão de acordo com a literatura, mas com 
uma maior frequência de cefaleia isolada. A dificuldade no diag-
nóstico é evidenciada pela percentagem elevada de doentes 
que se apresentaram por cefaleia isolada (28%), assim como 
pelo intervalo de tempo clínica-diagnóstico médio longo e pelo 
número elevado de observações clínicas necessárias para se 
estabelecer o diagnóstico.
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CO9. Avaliação do prognóstico das tromboses venosas cerebrais

Ana Luisa Rocha1, Helena Rocha2,3, Marta Carvalho2,3, pelo Grupo de Doença Vascular Cerebral do Hospital São João
1-Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 2-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João
3-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
E-mail: mimed08020@med.up.pt

Introdução
A trombose venosa cerebral (TVC) é uma forma rara de do-

ença vascular cerebral afetando principalmente adultos jovens. 
Apesar do bom prognóstico, cerca um quarto dos casos ficam 
com sequelas neurológicas, sendo fatal em 3 a 15%. Alguns 
tratamentos mais agressivos, incluindo tratamento endovascu-
lar e craniectomia descompressiva parecem melhorar o prog-
nóstico nos casos mais graves. É assim importante identificar 
os fatores de prognóstico, de forma a tratar mais agressiva-
mente os casos com pior prognóstico e adoptar estratégias 
mais conservadoras se prognóstico mais favorável. Existe uma 
escala de risco ponderada que visa estratificar o prognóstico 
das TVC, englobando 6 variáveis clínicas com ponderações 
diferentes (Ferro et al, Cerebrovasc Dis 2009). 

Objectivos
Aplicar a escala referida aos nossos doentes que tiveram 

TVC, e avaliar a sua capacidade de prever o prognóstico. 

Metodologia
Estudo retrospetivo dos doentes seguidos por Neurologia 

entre 2006 e 2012 com o diagnóstico de TVC, através da con-
sulta de registos clínicos. Aqueles sem dados do seguimento a 
6 meses foram excluídos. A escala de risco foi aplicada e o seu 
resultado, bem como as variáveis que a constituem de forma 

independente, foram comparados com o desfecho a 6 meses, 
através da aplicação de correlação linear simples (R conside-
rado mais relevante a partir de 0,5). 

Resultados
Da amostra de 70 doentes com TVC, 10 foram excluídos 

por perda de seguimento. Foram assim estudados 60 doentes, 
83,3% do sexo feminino. Média etária: 39,8 anos. O valor R de 
correlação entre o resultado da escala ponderada e o desfecho 
clínico foi 0,345. Quando as 6 variáveis individuais foram com-
binadas sem ponderação e foram comparadas ao desfecho, o 
valor R encontrado foi 0,529. Para a combinação das variáveis 
“neoplasia subjacente” e “existência de hemorragia intracrania-
na” o valor R foi de 0,460, não havendo correlação significativa 
com as outras variáveis isoladas ou combinadas entre si. 

Conclusões
Na nossa amostra, a escala ponderada não mostrou uma 

correlação forte com o prognóstico. No entanto a existência de 
hemorragia intracraniana e neoplasia subjacente foram, das 
variáveis propostas, as que mostraram conjuntamente maior 
correlação com o desfecho e, por isso, poderão ser as mais im-
portantes na prática clínica. O facto de se tratar de um estudo 
retrospetivo e de haver um número de doentes perdidos para 
seguimento podem ter influenciado os nossos resultados.

CO10. Enfartes Medulares Agudos num Centro Português

Joana Meireles1,2, Ana Monteiro1,2, Andreia Costa1,2, Pedro Abreu1,2

1- Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto; 2- Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal
E-mail: joanaritam@hotmail.com

Introdução
 O enfarte medular agudo (EMA) é uma patologia rara, sen-

do responsável por 5 a 8% de todas as mielopatias agudas. 
As principais causas incluem aterosclerose, patologia aórtica 
e infecção, entre outras. O conhecimento actual do outcome a 
longo prazo destes doentes é limitado, no entanto, este parece  
ser pior nos doentes com défices neurológicos graves à apre-
sentação e/ou ausência de melhoria alguns dias após o evento.

Objectivo
 Avaliação das características clinicas e outcome motor e 

funcional dos doentes com enfartes medulares no nosso cen-
tro. 

Métodos
 Foi realizada uma análise retrospectiva de 104 doentes con-

secutivos, internados no nosso centro por lesões medulares, 
entre os anos de 1989 e 2013. Dez doentes com EMA foram 
identificados e incluídos. Foram recolhidos dados demográfi-
cos e clínicos, incluindo caracterização da Síndrome Neuroló-
gica, score motor da American Spinal Injury Association (ASIA) 
e modified Rankin Scale (mRS).  

  
Resultados

 Foram incluídos 10 doentes, 5 homens e 5 mulheres, com 
idade média de 56,3 anos. Todos realizaram RM medular, sen-
do que 60% apresentavam sinais compatíveis com isquemia 

medular. O sintoma inicial foi um défice motor em 60% dos do-
entes. A isquemia medular foi persistente em 80% e transitória 
em 20 %.

As possíveis causas identificadas foram: aterosclerose 
(n=4), hipoperfusão (n=1) e doença osteoarticular degenera-
tiva (n=3). Em 2 doentes a causa não foi identificada.O score 
motor médio inicial da ASIA foi 71.0±15.23 e 75.3±17.4 às 24h 
após admissão.

Os piores scores ASIA à data de alta correlacionavam-se 
com os piores mRS (p<0,05). O mRS mediano foi significati-
vamente pior à data da alta (mediana 4; mínimo 1, máximo 4) 
quando comparado com o mRS prévio (média; mínimo 0, má-
ximo 2) (p=0.010), no entanto não existe diferença estatistica-
mente significativa na avaliação ao 1 ano (mediana 3; mínimo 
1, máximo 4) quando comparados com o da alta (p=0.063).

 
Conclusões

 Nesta série o score motor correlacionou-se fundamental-
mente com a gravidade dos défices à apresentação, isto é, com 
o score ASIA inicial correlaciona-se com um pior outcome em 
termos de mRS. Apesar da gravidade do quadro clínico inicial, 
a maioria dos doentes readquiriram capacidade ambulatória.

Apesar do score ASIA ter sido originalmente desenvolvida 
para avaliar o prognóstico das lesões medulares traumáticas, 
especulamos que poderá ser útil na avaliação dos EMA, dada 
a boa correlação ao mRS.
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CO11. CADASIL: uma etiologia particular de défice cognitivo vascular

Fanny Lima1, Ana Aires2,3, Elsa Azevedo2,3, Marta Carvalho2,3, Cláudia Sousa2,3  
1-Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, 2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto
3-Faculdade de Medicina, Universidade do Porto
E-mail: claudia-sousa@sapo.pt

Introdução
A Arteriopatia Cerebral Autossómica Dominante com Enfar-

tes Subcorticais e Leucoencefalopatia (CADASIL) é uma doen-
ça hereditária dos pequenos vasos cerebrais, causada por uma 
mutação do gene NOTCH3. O diagnóstico é feito geralmente 
a partir dos 40-50 anos, sendo a clínica mais frequente: en-
xaqueca com aura, acidentes vasculares cerebrais isquémicos 
recorrentes e declínio cognitivo. Diversos estudos mostram que 
o aparecimento dos défices cognitivos ocorre a partir dos 35 
anos, com um declínio progressivo e marcado antes dos 60 
anos, evoluindo para demência. As funções cognitivas mais 
afetadas são as funções executivas, a atenção e a velocidade 
de processamento. No entanto, algumas questões sobre o per-
fil cognitivo global estão por esclarecer. 

Objectivo
 Analisar o perfil neuropsicológico dos doentes com CADA-

SIL seguidos no nosso hospital, em particular o domínio das 
funções executivas.  

Metodologia
Identificaram-se os doentes com diagnóstico clínico e gené-

tico de CADASIL seguidos em consulta de neurologia. Aplicou-
-se uma bateria de avaliação neuropsicológica a cada doente, 
que incluía testes de rastreio cognitivo (Mini-Mental State Exa-
mination, Montréal Cognitive Assessment, Frontal Battery As-
sessment) e outras provas que avaliavam a memória (Memória 
Lógica e Memória de Palavras) e as funções executivas (Ve-

locidade de Processamento, Memória de Trabalho, Fluências 
verbais e Teste de Stroop). Os resultados foram analisados 
em termos de z-scores, comparando os valores aos respetivos 
dados normativos da população portuguesa. O ponto de corte 
usado foi z= -1.64.  

Resultados
Foram avaliados nove doentes com diagnóstico de CADASIL 

(Média etária: 55.78anos, DP= 5.12; Média do nível de escola-
ridade 7.89 anos). Os resultados da avaliação neuropsicoló-
gica mostraram que existem mais alterações nas provas que 
avaliam as funções executivas, como a fluência verbal fonémi-
ca (n= 2), a fluência verbal categórica (n= 1) e a memória de 
trabalho (n= 2). Registam-se, também, alterações em provas 
que avaliam o sistema mnésico, de forma mais prevalente na 
subprova da memória lógica (n= 2).  

Discussão
Estes resultados vão de encontro aos estudos anteriores ao 

revelar que o funcionamento executivo é o domínio mais afe-
tado nesta doença. Contudo, alterações num dos subtipos da 
memória poderão também surgir. Parece-nos desta forma per-
tinente avaliar todos os domínios do funcionamento cognitivo 
dos doentes com CADASIL, com provas cronometradas e que 
foquem os vários subtipos de memória, de forma a auxiliar no 
diagnóstico do défice cognitivo vascular. Futuros estudos pode-
rão investigar a evolução do perfil cognitivo ao longo do tempo.

CO12. A plataforma VITHEA para o tratamento online da afasia

José Fonseca1, Gabriela Leal2, Luísa Farrajota2, Isabel Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 
2-Laboratório de Terapia da Fala, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE.
E-mail: jfonseca@fm.ul.pt

Introdução
Existem diversos programas informáticos de reabilitação de 

linguagem, mas pecam pela quase ausência de promoção de 
produções orais. Em língua Portuguesa esses instrumentos 
são inexistentes o que reduz as alternativas terapêuticas aos 
pacientes sem acesso à terapia da fala por dificuldades de des-
locação, motivos económicos ou outros.

A manifestação mais persistente na afasia é a dificuldade em 
evocar o nome de um objecto e este é também um dos aspec-
tos mais estimulados na reabilitação da Linguagem, sendo de 
notar que existe evidência (meta-análises e revisões sistemáti-
cas) sobre a sua eficácia no tratamento da afasia, salientando-
-se a importância da intensividade do tratamento.

Apresenta-se a plataforma online “VITHEA”, uma plataforma 
desenvolvida numa parceria entre o LEL/FML e o L2F/INES-
CID/IST, que visa o tratamento da capacidade de nomeação 
oral de pessoas com afasia, recorrendo a tecnologia inovadora 
de reconhecimento de fala e linguagem fazendo, de forma au-
tomática, a análise e fornecendo feedback da produção oral do 
utilizador.       

Metodologia
 Para a aferição do reconhecedor de linguagem foi recolhida 

a nomeação oral de 103 imagens (versão portuguesa do teste 
de nomeação de imagens de Snodgrass e Vanderwart) de 16 
afásicos. Compararam-se os resultados manualmente (por TF) 
e automaticamente (reconhecedor automático).

O programa é composto por exercícios de avaliação e de tra-
tamento, com recurso a estímulos em fotografia, vídeo, áudio 
e texto (total de 1.401). São aceites diversas possibilidades de 
resposta, como sinónimos e variantes dialetais.

Apresentam-se os resultados de um questionário de satisfa-
ção e qualidade do material utilizado preenchido online por 29 
Terapeutas da Fala.  

  
Resultados

 Na aferição do reconhecedor obteve-se uma correlação en-
tre avaliação humana e automática de 0,9652, encontrando-se 
equilibrada para a maioria dos falantes. 

Os itens do questionário relacionados com os aspectos tec-
nológicos apresentam uma média de 81,4% de satisfação e os 
relacionados com a terapêutica de 87,2%.  

 
Conclusão

 Apresenta-se a plataforma online de tratamento da nomea-
ção oral de pessoas com afasia. Os resultados do questionário 
de satisfação e qualidade preenchidos por terapeutas da fala 
utilizadores da VITHEA são bastante promissores para a sua 
integração no processo de reabilitação da afasia, permitindo 
a sua utilização em qualquer lugar e durante o tempo que se 
pretender, aumentando em muito o tempo de tratamento.

As características e o alto grau de fiabilidade do reconhece-
dor automático conferem à VITHEA um elevado nível de inova-
ção, tanto na área da Terapia da Fala como na da Engenharia.
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CO13. Avaliação do grau de dependência e destino pós alta numa 
população de doentes muito idosos com AVC agudo - estudo 
observacional

Sara Correia, Cristina Alexandre, Raquel Neves, Tânia Cardoso, Bruno Verde, Mariana Alves, Teresa Fonseca, Clotilde Simões 
E-mail: sara.fr.correia@gmail.com

Introdução
A sociedade está a envelhecer rapidamente e o AVC é a prin-

cipal causa de dependência crónica em idosos. A avaliação do 
grau de dependência é um importante factor no planeamento 
dos cuidados e alta do doente com AVC. Estudos recentes indi-
cam que a mobilização e reabilitação iniciadas precocemente, 
a partir do D1 pós-AVC, pode reduzir significativamente a de-
pendência crónica.

Objectivos
 Caracterizar o grau de dependência de doentes com ≥75 

anos admitidos por AVC agudo e o seu destino após a alta. 

Metodologia
Estudo observacional, restrospectivo e descritivo dos do-

entes muito idosos(≥75anos) admitidos por AVC numa UAVC 
integrada num Servico de Medicina Interna, entre Jan/2011 e 
Fev/2013. Foram excluidos mimics. A escala de Rankin mo-
dificado à data de alta, caracterizou dependência em: ausen-
te(0-1), moderada(2-3) e grave(4-5). A dependência nas AVD 
prévia ao internamento foi classificada em ausente, parcial ou 
total. Análise estatística realizada com SPSSv.21  

Resultados
Foram admitidos 327doentes, tendo 199(61%) idade 

≥75anos com mediana 82 anos, 42%sexo masculino e demora 
média 8,6 dias. 

Antes do internamento 114(57.3%) eram independentes. 
À data de alta:56(28,2%) eram independentes, 26(13%) com 

dependência moderada e 60 (30,1%) com dependência grave.
O destino pós-alta em 139(69,8%) destes doentes muito ido-

sos foi o domicilio, tendo 37(18,6%) ido para Lar ou RNCCI. 
Para domicilio, 40,3% não tinham incapacidade significativa; 
15,1% estavam dependentes, tendo 23,0% dependência gra-
ve. Para Lar, 75,7% eram dependentes, destes 26 dependên-
cia grave.

Conclusão
A idade está habitualmente associada a pior evolução e 

prognóstico de doença. No entanto 70% desta amostra de 
doentes muito idosos, voltou para o domicílio cerca de 1 se-
mana após-AVC agudo e mais de metade sem incapacidade 
significativa. Contudo, havendo constrangimentos na admissão 
em programas de reabilitação em internamento, doentes com 
graus elevados de dependência têm alta para o domicilio, fi-
cando à responsabilidade de familiares/cuidadores. Para que 
esta carga seja minimizada, é essencial um investimento forte 
na reabilitação intrahospitalar pelo esforço de enfermeiros es-
pecialistas de reabilitação. Nos 38% de doentes dependentes 
que regressaram ao domicílio o enfermeiro de reabilitação as-
sumiu um papel central no desenvolvimento de competências 
do cuidador para a promoção da capacitação para o autocuida-
do e transmissão de conhecimentos e capacidades para lidar 
com as alterações apresentadas. A intervenção precoce e o 
planeamento da alta hospitalar contribuem para um processo 
de transição mais eficaz, promovendo a adaptação à nova con-
dição de saúde.

CO14. Impacto do feedback vibratório no desempenho de tarefas 
motoras após enfarte cerebral: ensaio clínico aleatorizado

Vítor Tedim Cruz1,2, Virgílio Bento1,3, Luís Ruano1, David Dieteren Ribeiro1, Luís Fontão1, Cátia Mateus1, Rui Barreto1, Márcio Colunas1, Ana 
Alves4, Bárbara Cruz5, Catarina Branco4, Nelson P. Rocha2, Paula Coutinho6

1-Serviço de Neurologia, Hospital São Sebastião, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2-Gabinete de Investigação Clínica, 
Secção Autónoma de Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro; 3-Instituto Superior da Maia; 4-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Hospital 
São Sebastião, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 5-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Hospital Sra. da Oliveira, 
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães; 6-UnIGENe, Instituto de Biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto
E-mail: vitor.cruz@chedv.min-saude.pt

Introdução
A reabilitação do acidente vascular cerebral (AVC) está longe 

de responder às necessidades de todos os doentes, quer em 
intensidade, qualidade ou início atempado. A incorporação de 
instrumentos de base tecnológica pode melhorar a acessibilida-
de e qualidade destes processos. Neste contexto, temos vindo 
a desenvolver o sistema SWORD – Stroke Whearable Opera-
tive Rehabilitation Device. Trata-se de um dispositivo inovador, 
que combina a análise 3D vectorial do movimento do membro 
superior com a estimulação proprioceptiva vibratória dirigida, 
sob prescrição e supervisão remota de um profissional.        

Objectivo
 Avaliar o impacto do SWORD no desempenho de uma tarefa 

repetitiva motora no membro superior, no primeiro mês após 
enfarte cerebral.  

  
Métodos

 O estudo decorreu numa unidade de AVC entre Maio e Ou-
tubro de 2013. Os principais critérios de inclusão foram: idade 
> 18 anos; isquemia em território da artéria cerebral média com 
< 4 semanas; parésia do membro superior (não plegia). O de-
senho do estudo foi o de um ensaio clínico cruzado, não cego, 
aleatorizado (1:1) entre sessão experimental primeiro (tarefa 
repetitiva motora sob feedback vibratório e caracterização 3D 
do movimento) ou comparador activo primeiro (apenas carac-
terização 3D do movimento). Pretendia-se avaliar a eficácia 
(intensidade e qualidade do movimento) e a segurança do fe-
edback vibratório administrado através do sistema SWORD. O 
resultado primário foi o número de movimentos correctos por 

minuto na tarefa mão-boca, medidos pelo dispositivo, de modo 
independente do doente ou investigador.  

 
Resultados

 Foram incluídos 44 doentes no estudo, sendo aleatorizados 
22 para cada grupo. Para o resultado primário foram incluídos 
na análise 43 doentes (idade média 66,5 anos, SD=13.1; tem-
po médio pós AVC 6,8 dias, SD=7,3). Na comparação individual 
o número de movimentos correctos teve um aumento médio de 
7,2/minuto (95%CI [4.9;9.4]; P<0.001) sob feedback vibratório. 
Este valor correspondeu a um aumento relativo médio de 2,8 
vezes (95%CI [1.2;4.4]; P<0.001), verificando-se, sob feedback 
vibratório, uma melhoria do desempenho em 93% dos doentes 
(40/43). Não foram verificados efeitos adversos.

Conclusões
O feedback vibratório, através do sistema SWORD, permitiu 

um aumento significativo da intensidade de movimento e si-
multaneamente da sua qualidade, no período subagudo após 
AVC. O efeito clínico de estratégias de treino motor intensivo e 
modulado por dispositivos de uso ambulatório merece atenção 
futura num ensaio randomizado paralelo de longa duração. 

Registo público do ensaio clínico
http://clinicaltrials.gov. NCT01967290.

Financiamento
FEDER via COMPETE e Fundação para a Ciência e Tecno-

logia, projecto PTDC/SAU-NEU/102075/2008.
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CO16. Análise de decisão na fibrinólise de doentes com AVC ligeiro 
ou em recuperação rápida

Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: mig.rodrigues69@gmail.com

Introdução
A apresentação do acidente vascular cerebral isquémico 

(AVCi) como défice ligeiro ou em recuperação rápida exclui fre-
quentemente a realização de fibrinólise. No entanto nem sem-
pre o prognóstico é favorável, com mortalidade até 10% e 30% 
incapaz de marcha autónoma na alta.

Analisamos os benefícios do tratamento em Unidade de AVC 
(UAVC) e fibrinólise nos AVCi com sintomas ligeiros ou em flu-
tuação/recuperação rápida. 

   
Metodologia

Desenvolveu-se um modelo de análise de decisão no pro-
grama TreeAge Pro2011©, analisando anos ganhos e anos per-
didos por incapacidade (YLD) a 5 anos, maximizando aumento 
de esperança de vida e minimizando YLD. As probabilidades 
de morte ou AVC grave foram retiradas duma coorte de do-
entes com AVCi admitidos pela Via Verde AVC num hospital 
central durante 2 anos.

Definiu-se AVCi ligeiro como National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS)≤4 ou presença isolada de défice sensi-
tivo, ataxia, disartria ou parésia facial. Doentes com sintomas 
em recuperação/flutuantes foram incluídos se a melhor avalia-
ção pontuasse NIHSS≤4. Realizou-se análise de sensibilidade 
aumentando letalidade para valores da literatura. 

Resultados
Em 406 doentes, 261 (64,3%) apresentaram AVCi e 115 

(44% dos AVCi) AVC ligeiro ou em recuperação/flutuação. A 

mediana de idade foi 70 (amplitude 29-93) anos, com 62,6% do 
género masculino. Fatores de risco mais frequentes foram hi-
pertensão (84,1%), dislipidémia (72,3%) e tabagismo (50,6%). 
Não houve diferenças na idade (p=0,75) e género (p=0,09) 
para internamento versus não internamento na UAVC. Oito do-
entes (7%) realizaram fibrinólise. A letalidade aos 30 dias foi 
3%, tendo ocorrido fora da UAVC.

Internamento na UAVC com fibrinólise associou-se a aumen-
to de esperança de vida de 0,1 anos e diminuição de 0,02 YLD 
em comparação com UAVC sem fibrinólise. UAVC sem fibri-
nólise adicionou 0,3 anos de vida e menos 0,03 YLD em com-
paração com outro internamento/não internamento. Análise de 
sensibilidade mostrou aumento de 0,3 anos e decremento de 
0,01 YLD na UAVC com fibrinólise versus UAVC sem fibrinó-
lise, assim como aumento de 0,1 anos e diminuição de 0,03 
YLD na UAVC sem fibrinólise versus outro internamento/não 
internamento.   

Conclusões
O modelo de análise de decisão favorece internamento em 

UAVC e fibrinólise nos AVC ligeiros ou em recuperação/flutua-
ção. Como a maioria dos doentes sobrevive sem incapacidade, 
os ganhos na esperança de vida e anos perdidos por incapaci-
dade são de pequena magnitude, sugerindo a necessidade de 
grandes amostras dimensões num ensaio clínico. Estudos com 
seguimento a longo prazo ou com melhor seleção de candida-
tos serão essenciais para suportar estas opções terapêuticas.

CO15. Menor tamanho e melhor resultado funcional com sulfuro de 
hidrogéneo após enfarte cerebral: mecanismo de protecção 
inclui regulação das especies reactivas de oxigéneo

I. Henriques1, M. Gutiérrez-Fernández, B. Rodríguez-Frutos, J. Ramos, E. Díez-Tejedor , J. Ferro1

Neurosciences and Cerebrovascular Research Lab IdiPAZ, Neurology Department, Hospital Universitario la Paz, Champalimaud Neuroscience Pro-
gram, Centro Hospitalar de Lisboa Zona Central, 1-Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
E-mail: ilh.igc@gmail.com

Introdução
A inalação de sulfuro de hidrogéneo (H2S) em concentra-

ções micromoleculares, induz um estado de hipometabolismo 
reversível. Os mecanismos subjacentes nao são completamen-
te conhecidos, mas incluem redução do consumo de oxigéneo, 
vasoregulação local e modelação das vias apoptóticas de mor-
te celular. Estudamos a possibilidade desse estado de hipome-
tabolismo ser capaz de modelar a isquémia aguda no território 
da ACM em modelo experimental em rato.

        
Métodos

 Estudamos ratos Sprague-Dawley adultos machos, distribui-
dos por 6 grupos: 1.Grupo control: Cirurgia e oclusão perma-
nente da ACM; 2. Tratados: Cirurgia e oclusão permanente da 
ACM, seguida de inalação de H2S na dose de 40 ppm 1h30m a 
6 h após isquémia; 3. Grupo Sham (operado mas não ocluida a 
ACM), sacrificados em dois tempos distintos, às 24h e aos 14 
dias. Analisamos o outcome funcional com uma escala ( Ro-
gers modified scale) e o tempo de permanência no Rotarod. 
O volume das lesões foi avaliado in vivo com RMN (T2) e post 
mortem com hematoxilina eosina.A morte celular foi avaliada 
com a técnica TUNEL. Estudamos a expressao de espécies 

reactivas de oxigeneo com a enzima NOX-4 e a vasculoge-
nese, angiogenese e sinaptogenese com Synaptofisina, GFAP 
e VEGF, confirmando os dados de imunofluorescência com a 
tecnica de Western Blot.  

Resultados
 Os animais tratados com H2S apresentaram melhor estado 

funcional às 24h (**p = 0, 0044) e ao 14º dia (***p = 0, 0009), 
bem como menor volume de lesão aos 14d, tanto na RMN (*p= 
0, 0383) como na histologia (*p= 0.0266). Os animais tratados 
com H2S tinham menos expressão tanto de morte celular na 
margem do enfarte (*p= 0, 0307) como de NOX-4 (* p= 0.0294), 
a principar enzima de produção de espécies reativas de oxigè-
neo em contexto de isquémia cerebral aguda.

Conclusão
 A exposição ao H2S após indução de isquémia cerebral agu-

da neste modelo experimental, melhora o resultado funcional 
e diminui o tamanho do enfarte cerebral. Os mecanismos de 
protecção incluem regulação da expressão de morte celular, e 
menor expressão de espécies reactivas de oxigéneo.
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CO18. Prognóstico a curto prazo dos doentes com AVC isquémico da 
circulação posterior submetidos a trombólise endovenosa

Célia Machado, Sara Varanda, Ana Filipa Santos, Sofia Rocha, Filipa Sousa, João Rocha, João Pinho, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
E-mail: ccarinamachado@gmail.com

Introdução
Os enfartes em território da circulação posterior correspon-

dem a cerca de 20% dos acidentes vasculares cerebrais is-
quémicos. Particularmente, a oclusão da artéria basilar está 
associada a mortalidade de 85 a 95% se a recanalização não 
ocorrer. A evidência da eficácia relativa dos diferentes protoco-
los de recanalização não é ainda baseada em estudos rando-
mizados. Em Junho de 2012, o nosso centro decidiu adoptar o 
protocolo de Helsínquia, que consiste no tratamento com trom-
bólise endovenosa como 1ª linha nos doentes com clínica de 
AVC da circulação posterior com menos de 12h, se instalação 
súbita dos défices ou menos de 48h se instalação progressiva, 
na ausência de isquemia aguda importante em TC. 

Objectivos
Determinação do prognóstico aos 3 meses dos doentes com 

clínica de enfarte da circulação posterior tratados com trombó-
lise endovenosa.  

Métodos
Análise do registo prospectivo de todos os doentes com AVC 

isquémico que se apresentaram na admissão com clínica de 
POCI (classificação OCSP) e foram submetidos a trombólise 
endovenosa na Unidade de AVC entre Junho de 2012 e Setem-
bro de 2013. As variáveis estudadas foram idade, género, pon-

tuação NIHSS, pcASPECTs, tempo clínica-agulha, tratamentos 
realizados, complicações e prognóstico.

Resultados
Identificaram-se 16 doentes com clínica de POCI que foram 

submetidos a tratamentos de revascularização, 3 dos quais 
a tratamento endovascular apenas, por contraindicação para 
rtPA sistémico. Treze doentes realizaram trombólise endove-
nosa, 61,5% homens, com idade média de 63 anos. Na admis-
são, 7 doentes encontravam-se em coma. O NIHSS mediano 
no início da perfusão foi de 20.5 (intervalo interquartil = 7-30). 
Pontuação pcASPECTs 10 em 8 doentes, 4 casos com hiper-
densidade espontânea da artéria basilar no TC da admissão. 
Tempo clínica-agulha médio: 325 min. Cinco doentes foram 
submetidos a tratamento endovascular após trombólise endo-
venosa. Oclusão da artéria basilar confirmada em 7 doentes, 5 
dos quais na porção distal. Um doente apresentou hemorragia 
cerebral, assintomática, 7 dias após tratamento. Morte de um 
doente ao 7º dia de internamento. À alta 66,7% dos doentes es-
tavam hipocoagulados. Resultado favorável (modified Rankin 
score 0-2) em 61,5% aos 3 meses.  

Discussão
Confirmando resultados anteriores, na nossa série de doen-

tes o uso deste protocolo foi seguro e eficaz.

CO17. Respondedores clínicos tardios após fibrinólise endovenosa

Cristina Duque1, João Sargento-Freitas2, Filipe Blanco1, Fernando Silva2, Cristina Machado2, Gustavo Cordeiro2, Luís Cunha2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail: acristinaduques@gmail.com

Introdução
Nos doentes com AVC isquémico submetidos a fibrinólise en-

dovenosa o benefício clínico é dependente da precocidade do 
tratamento e recanalização. A resposta clínica à recanalização 
é reconhecidamente heterogénea. Contudo, não se encontram 
ainda estudados os mecanismos fisiopatológicos responsáveis 
por uma melhoria clínica tardia.       

Objectivos
 Identificação de variáveis preditoras de resposta clínica tar-

dia em doentes com AVC isquémico submetidos a fibrinólise 
endovenosa com recanalização precoce.  

Metodologia
 Estudo de coorte retrospectivo incluindo doentes consecu-

tivos com AVC isquémico submetidos a fibrinólise endovenosa 
na Unidade de AVC do nosso hospital. Selecionámos os do-
entes com recanalização precoce, definida como pontuação 
Thrombolysis in Brian Ischemia (TIBI), por Doppler transcrania-
no codificado a cores, igual ou superior a 4 e/ou angioTC com 
visualização de todas as artérias correspondentes ao território 
vascular afectado, em exames realizados nas primeiras 6 horas 
após instalação sintomática. Foram excluídos casos de fibrinó-
lise endovenosa seguida de intra-arterial. Excluímos também 
os doentes com escala de Rankin modificada (mRS) prévia su-
perior a 2 e aqueles com melhoria precoce (diminuição igual ou 
superior a 4 pontos no NIHSS às 2 horas após fibrinólise). Foi 
feita a análise uni e multivariada com regressão logística para 
identificação de preditores independentes de resposta clínica 

tardia, definida como mRS superior a 2 aos 3 meses. 
  

Resultados
 Foram recolhidos 351 doentes, dos quais 20 apresentavam 

mRS prévio superior a 2. Desta amostra, 106 doentes tiveram 
melhoria precoce após fibrinólise. Excluímos 122 doentes por 
ausência de recanalização precoce. 

Analisámos 103 doentes, 55 (53,4%) do sexo masculino e 
idade média de 70.8 anos (DP: 11.8). Uma resposta clínica tar-
dia foi observada em 52 (50,5%) doentes, tendo sido identifica-
dos os seguintes preditores independentes: NIHSS à entrada 
(OR 1,31; IC 95% 1,15-1,50; p<0,001), idade (OR 1,09; IC 95% 
1,02-1,17; p=0,015) e glicemia à admissão (OR 1,01; IC 95% 
1,00-1,03; p=0,016).  

 
Conclusões

 O NIHSS à entrada, a idade e a glicemia à admissão fo-
ram identificados como preditores independentes de resposta 
clínica tardia em doentes com AVC isquémico submetidos a fi-
brinólise endovenosa com recanalização precoce. Nos casos 
sem melhoria clínica imediata após fibrinólise com reperfusão 
vascular, debate-se se esta ausência de resposta poderá ser 
sinal de um “atordoamento” temporário cerebral, conceito já 
descrito noutros tecidos sujeitos facilmente a isquemia, como 
o miocárdio.

Factores fisiopatológicos como a idade e a glicemia, condi-
cionantes de uma menor resistência à isquemia cerebral, po-
derão estar relacionados com esta melhoria após a fase inicial.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

29LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2014
PORTO

CO19. Benefício continuado da fibrinólise: uma análise de 
sobrevivência

Liliana Pereira, Elisa Campos Costa, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
A terapêutica fibrinolítica precoce é a única medida 

farmacológica que em ensaios clínicos demonstrou me-
lhorar significativamente o prognóstico e sobrevivência 
no Acidente Vascular Cerebral isquémico (AVCi). 

Os autores descrevem as características e recor-
rência de eventos vasculares cerebrais em doentes 
submetidos a fibrinólise na prática clínica corrente e 
realizam uma análise comparativa com doentes não 
sujeitos a fibrinólise.       

Metodologia
 Estudo observacional retrospetivo em doentes com 

AVCi admitidos pelo protocolo Via Verde AVC (VVA-
VC) num hospital central, no período de 01/10/2011 
a 30/09/2013. Foram registados dados demográficos, 
clínicos, pontuação National Institutes of Health Stroke 
Scale (NIHSS) na admissão, administração de fibrino-
lítico e seguimento.

Apresentam-se medidas de sumarização e, após 
avaliação de desequilíbrio dos potenciais confundi-
dores pelos testes do qui-quadrado e Mann-Whitney, 
reduziu-se enviesamento com emparelhamento por 
pontuação de propensão. Calculou-se risco de recor-
rência utilizando curvas de sobrevivência de Kaplan-
-Meier com LogRank e análise de riscos proporcionais 
de Cox com Hazard Ratio (HR), usando intervalos de 
confiança de 95% (IC95%).  

  
Resultados

 Em 406 ativações VVAVC diagnosticaram-se 261 
(64,3%) AVCi (55,2% homens, idade mediana 71 
anos). Realizaram fibrinólise 94 (36,0%) doentes. 

Os doentes submetidos a fibrinólise não diferiam dos 
restantes quanto ao género e maioria dos fatores de 
risco vascular. Tinham mais fibrilhação auricular (FA) 
(41,3% vs 24,7%, p=0,006) e menos vezes AVC pré-
vio (21,7% vs 37,0%, p=0,01) e dependência (3,3% vs 
13,8%, p=0,007). Eram mais graves (NIHSS>10 59,8% 
vs 19,1%, p<0,001).

Num seguimento mediano de 238 dias (1-750 dias) 
registou-se recorrência em 3,4% e 10,6% de letalidade 
após AVCi. O tempo mediano até ocorrência de evento 
foi 241 dias.

Observou-se menor recorrência e letalidade após fi-
brinólise, não significativa (11,2% vs 20,5%, LogRank 
p=0,11), também sem diferença na letalidade aos 30 
dias (10,1% vs 13,9%, p=0,45).

Aconteceram mais eventos nos doentes mais idosos 
(>70 anos 21,2% vs 9,5%, p=0,006), com FA (25,0% 
vs 8,9%, p=0,004) e AVC prévio (26,3% vs 12,2%, 
p=0,034), sem diferenças significativas no género e 
restantes fatores de risco. Ajustando para género, gra-
vidade pelo NIHSS, FA e AVC prévio, o risco de letali-
dade e recorrência foi menor com fibrinólise (HR 0,40, 
IC95% 0,18-0,89). Este efeito foi maior nos doentes 
mais idosos (HR 0,26, IC95% 0,09-0,80).  

 
Conclusões

 A realização de fibrinólise endovenosa, bem como o 
conjunto de procedimentos e seguimento que a acom-
panham, melhorou a sobrevida e diminuiu a recorrên-
cia de eventos vasculares a longo prazo. Não alterou 
a letalidade no primeiro mês pós-AVC, provavelmente 
por ter tratado doentes mais graves. 

CO20. As múltiplas sombras do Acidente Vascular Cerebral – análise 
de mimetizadores na Via Verde

Elisa Campos Costa, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues 
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: elisacamposcosta@gmail.com

Introdução
O défice neurológico súbito é frequentemente consequência 

de AVC, que continua a ser causa importante de mortalidade 
e morbilidade em Portugal. Contudo algumas condições não 
vasculares podem apresentar-se dessa forma. A destrinça en-
tre estas entidades é difícil mas crucial, implicando abordagens 
e tratamentos diferentes, especialmente em contexto de Via 
Verde.

Pretende-se identificar e caraterizar os mimetizadores de 
AVC nos doentes observados como Via Verde AVC (VVAVC) 
num hospital central, encaminhados pelo INEM ou com ativa-
ção intra-hospitalar. 

Metodologia
Estudo observacional retrospetivo incluindo doentes obser-

vados pelo protocolo de VVAVC, de 1/10/2011 a 30/09/2013. 
Definiu-se mimetizador como condição com apresentação 
semelhante a AVC, mas na qual se encontrou uma melhor 
explicação para a sintomatologia, de etiologia não vascular. 
Recolheram-se dados demográficos, fatores de risco vascular, 
escala de AVC National Institutes of Health (NIHSS), exames 
complementares de diagnóstico e dados de seguimento. Apre-
sentam-se estatísticas descritivas e inferenciais utilizando tes-
tes qui-quadrado, Mann-Whitney e estimativas pontuais com 
intervalos de confiança de 95% (IC 95%).  

Resultados
Foram identificados 96 mimetizadores em 406 ativações de 

VVAVC, numa proporção de 23,7% (IC95% 19,8-28,0%). Des-
tes 55,2% eram mulheres, com mediana de idade 62,2 anos 
(amplitude 16 - 88 anos).

Dos fatores de risco e antecedentes salienta-se hipertensão 
arterial (56,3%), dislipidemia (35,4%), AVC prévio (24,0%), dia-
betes mellitus (22,9%), hábitos tabágicos (21,9%), sintomatolo-
gia depressiva (17,7%) e hábitos etanólicos (15,6%). A VVAVC 
foi ativada principalmente pela triagem (58,3%). Um doente foi 
submetido a trombólise, sem intercorrências.

Em 14 categorias de mimetizadores as mais frequentes fo-
ram: sintomas funcionais (26,0%), convulsões (11,5%), síncope 
(9,4%) e causas metabólicas (8,3%). O diagnóstico presuntivo 
baseou-se na história clínica/exame físico em 87,5%, enquan-
to para o diagnóstico definitivo utilizou-se apenas estes dados 
em 15,6%. Foram internados 34,4%, sendo fatores decisivos 
género masculino (p=0,024) e realização prévia de Tomografia 
Computorizada Crânio-Encefálica (p<0,001). 

Verificaram-se 5 (5,2%) novos mimetizadores no mês se-
guinte. A sintomatologia depressiva prévia e idade <50 anos 
relacionaram-se com diagnóstico de sintomas funcionais 
(p=0,003 e p<0,001, respetivamente).  

Conclusões
A proporção de mimetizadores é semelhante a outros estu-

dos, bem como a importância do exame de imagem para além 
dos dados clínicos para estabelecer diagnóstico. Encontrou-se 
elevada prevalência de fatores de risco vascular nos doentes 
com mimetizadores, que dificulta o diagnóstico diferencial e 
implica investigação mais cautelosa. Os mimetizadores encon-
trados foram os mais comummente descritos. A experiência em 
patologia neurológica urgente e atenção às características dos 
mimetizadores podem ser determinantes para distinguir AVC 
de mimetizador.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Õ

E
S

 O
R

A
IS

30 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2014

PORTO

CO22. Efeito do reforço positivo via mensagem escrita no tempo 
médio porta-agulha

Miguel Pinto1, André Caetano1, Miguel Viana Baptista1,2   
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-CEDOC – Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: andre.p.caetano@gmail.com

Introdução
Os benefícios da trombólise intravenosa no tratamento do 

acidente vascular cerebral (AVC) são proporcionalmente de-
pendentes do tempo decorrido desde a instalação dos défices. 
O alargamento da janela terapêutica para as 4,5h permitiu au-
mentar o número de doentes tratados, no entanto alguns estu-
dos sugerem que esta medida possa ter fomentado uma noção 
de perda do carácter emergente, sobretudo quando os doentes 
chegam precocemente ao hospital. 

Objectivos
Testar o efeito de uma mensagem de incentivo, via SMS, 

no tempo porta-agulha na trombólise intravenosa no AVC, num 
centro hospitalar pertencente à rede de referenciação da Via-
-Verde do AVC.  

Metodologia
Durante o segundo semestre de 2013 (157 dias) foram diária 

e aleatoriamente enviadas, ao(s) neurologista(s)/interno(s) do 
serviço de urgência uma de duas mensagens escritas pré-defi-
nidas, uma com um incentivo designado generalista “1 minuto 
é suficiente para perder 1.900.000 neurónios. Contribua para 
melhorar o tempo porta-agulha! O acidente vascular cerebral é 
uma emergência!”; e outra com um incentivo designado pesso-
al: “E se o seu director lhe desse um dia de folga pelo melhor 
tempo porta-agulha do serviço? O acidente vascular cerebral 

é uma emergência!”. Foram colectados dados referentes à 
referenciação, médico, doente e evento. Os resultados foram 
comparados com os do semestre anterior do mesmo ano (162 
dias). Os neurologistas/internos, excepção feita aos autores do 
trabalho, desconheciam o fim a que se destinavam as mensa-
gens.   

Resultados
No segundo semestre, por comparação com o primeiro, os 

resultados foram os seguintes: doentes tratados 22 (9 homens) 
versus 19 (11 homens), idade média 73A (45-92) versus 69A 
(40-92), NIHSS médio na admissão 12 (4-24) versus 13 (5-25), 
tempo médio instalação-porta do hospital 95 minutos (40-200) 
versus 82 (28-162), tempo médio porta-agulha 72 min (29-210) 
versus 90 minutos (30-174) p=0.2, respectivamente. Não foram 
encontradas diferenças significativas nas variáveis ligadas ao 
médico, à hora ou dia da semana, ou em relação ao conteúdo 
das mensagens.

Conclusões
A interpretação dos dados é limitada pelo pequeno número 

de doentes tratados. Ainda assim, os resultados sugerem que 
a estratégia delineada possa ter contribuído para encurtar o 
tempo porta-agulha. Reforçar a noção de emergência é uma 
medida a considerar na optimização do tratamento do AVC.

CO21. Efetividade da Via Verde do Acidente Vascular Cerebral ativada 
pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes

Liliana Pereira, Elisa Campos Costa, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
A Via Verde do Acidente Vascular Cerebral (VVAVC) foi im-

plementada para proporcionar acesso prioritário a cuidados 
diferenciados com possibilidade de realização de fibrinólise, 
para reduzir mortalidade. Pode ser acionada em meio extra-
-hospitalar pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes 
(CODU) ou intra-hospitalar.

Descrevemos as características dos doentes admitidos atra-
vés de referenciação CODU e realizamos análise comparativa 
com ativações internas.       

Metodologia
 Estudo observacional retrospetivo em doentes admiti-

dos como VVAVC num hospital central, de 01/10/2011 a 
30/09/2013. Foram registados dados demográficos, gravidade 
do défice neurológico pela National Institutes of Health Stroke 
Scale (NIHSS), local de ativação da VVAVC, diagnóstico de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e realização de fibrinólise. 
Calcularam-se os tempos entre início de sintomas, chegada ao 
hospital, realização de tomografia computorizada crânio-ence-
fálica (TC-CE) e administração da fibrinólise.

Apresentam-se medidas de sumarização e estatística infe-
rencial com qui-quadrado, diferença mediana com intervalos de 
confiança de 95% (IC95%) e teste de Mann-Whitney.

 
Resultados

 Foram registadas 406 ativações da VVAVC (54,7% homens, 
idade mediana 69 anos). Destas, 165 (40,6%) foram encami-
nhadas pelo CODU. Diagnosticaram-se 302 (74,4%) AVC, dos 
quais 261 (86,4%) do tipo isquémico. Destes foram internados 
em Unidade de AVC 127 (48,6%) e 94 (36,0%) realizaram fi-

brinólise. 
Não se registaram diferenças significativas entre os doentes 

admitidos pelas vias extra e intra-hospitalar na idade (mediana 
69 vs 70 anos, p=0,13) e género (53,3% homens vs 55,6%, 
p=0,65). A ativação extra-hospitalar trouxe doentes mais gra-
ves (mediana NIHSS 7 vs 5, p=0,01).

O diagnóstico de não-AVC não foi globalmente mais preva-
lente na via intra-hospitalar (27,0% vs 23,6%, p=0,45), exceto 
nas mulheres (37,4% vs 23,4%, p=0,04).

Mais doentes realizaram fibrinólise na VVAVC CODU (29,1% 
vs 19,5%, p=0,025), nomeadamente mulheres (36,4% vs 
19,6%, p=0,01).

A referenciação pelo CODU tornou mais rápida a realização 
de TC-CE (menos 27,5min, IC95% 19,3-35,7min, p<0,001) e 
administração de fibrinolítico (menos 33,5min, IC95% 11,9-
55,1min, p<0,001) após chegada. Não melhorou o tempo to-
tal entre início de sintomas e realização de fibrinólise (menos 
24min, IC95% -5,1-53,1min, p=0,07). A demora mediana entre 
início de sintomas e admissão hospitalar é maior na ativação 
extra-hospitalar (mais 20min, IC95% 0,9-39,1min, p=0,003) por 
maior demora dos doentes fora de área (mais 13min, IC95% 
-6,2-23,2min, p=0,04). 

Conclusões
 Numa análise pragmática a VVAVC CODU é mais eficiente a 

referenciar verdadeiros AVC no género feminino, proporcionar 
fibrinólise e melhorar os tempos porta-TC e porta-agulha. Esta 
diferença é imputável a maior gravidade clínica na referencia-
ção extra-hospitalar e mais mimetizadores nas mulheres em 
ativações internas.
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CO23. Prognóstico a curto e longo prazo de Angioplastia e Stenting
carotídeos: experiência de 4 anos

José Manuel Amorim1, João Pinho2, Raquel Carvalho1, Carla Ferreira2, João Ramalho Fontes2, Jaime Rocha1, Manuel Ribeiro1,
1-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
E-mail: josemvamorim@gmail.com

Introdução
Os procedimentos de revascularização carotídea estão in-

dicados no tratamento das estenoses carotídeas severas, em 
centros experientes com baixas taxas de mortalidade e mor-
bilidade peri-procedimento. Actualmente a evidência científica 
não clarifica uma superioridade inequívoca de qualquer um dos 
métodos disponíveis.

       
Objectivos

 Avaliação do prognóstico a curto e longo prazo de um gru-
po de doentes submetidos a Angioplastia e Stenting carotídeos 
(ASC).  

  
Métodos

 Foram selecionados todos os doentes tratados consecutiva-
mente com ACS, no serviço de Neurorradiologia do Hospital de 
Braga, entre Novembro de 2008 e Novembro de 2012. Revisão 
dos processos clínicos e imagiológicos, colheita de informação 
demográfica, clínica, indicação para revascularização, carac-
terização da placa e da estenose, detalhes técnicos da ACS, 
complicações peri-procedimento e a longo prazo, reestenose, 
eventos vasculares e morte. Na análise de sobrevida foi usado 
o método de Kaplan-Meier.

Resultados
 Incluíram-se 65 doentes, dos quais 1 foi submetido a ACS 

bilateral não-simultânea. Quarenta e seis doentes do sexo 
masculino, média de idades de 70.3 anos (DP=9.4). Cinquenta 
e nove procedimentos destinaram-se ao tratamento de esteno-
ses sintomáticas e 7 realizaram-se em estenoses assintomáti-

cas. A maioria dos pacientes apresentava estenose de 70-99% 
(69.2%) ou estenose pré-oclusiva (27.7%). O tempo mediano 
clínica-intervenção foi de 22 dias (intervalo interquartil=13-55). 
Obteve-se sucesso técnico em 96.9%. Mortalidade ou AVC is-
quémico peri-procedimento (< 30 dias) ocorreu em 1.5% dos 
doentes. AVC ou AIT ipsilateral peri-procedimento (< 30 dias) 
em 4.6%. As restantes complicações peri-procedimento incluí-
ram síndrome de hiperperfusão cerebral (n=2), trombose intra-
-stent precoce (n=1) e hemorragia major (n=1). O tempo médio 
de follow-up foi de 26.7 meses (DP=17.0). A taxa anual (após 
30 dias) de AVC/morte foi de 2.8% e de AVC/AIT ipsilaterais 
foi de 1.4%. Objectivou-se reestenose em 1 doente. Na análi-
se de sobrevida, a idade, factores de risco vascular clássicos, 
características da placa, grau de estenose e tempo clínica-in-
tervenção não se associaram a ocorrência de morte ou AVC no 
período de seguimento.

 
Discussão

 Baixas taxas de complicações peri-procedimento e resulta-
dos favoráveis a longo prazo após ACS podem ser alcançados 
nos centros com experiência em Neurorradiologia de interven-
ção, tal como demonstram os nossos resultados. São neces-
sários novos estudos randomizados controlados que incluam 
centros de intervenção com experiência consolidada e que 
confirmem o benefício da ACS, clarificando as recomendações 
actuais relativas ao tratamento médico, cirúrgico e endovas-
cular da doença ateromatosa carotídea extra-craniana. Entre-
tanto, a escolha do tratamento deve basear-se nos resultados 
locais relativos à taxa de AVC ou morte peri-procedimento, res-
peitando as recomendações internacionais.

CO24. Embolismo para a Artéria Cerebral Anterior como complicação 
de trombectomia da Artéria Cerebral Média.

J. Jacinto, I. Fragata, A. Nunes, C. Ribeiro, J. Reis, A. Amaral-Silva, J. Alcantara
E-mail: jnmjacinto@gmail.com

Introdução
A trombectomia mecânica é um procedimento eficaz no tra-

tamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo por oclu-
são de grandes vasos. A fragmentação e migração de trombos 
podem ocorrer como evento adverso e, potencialmente, ser 
uma fonte de embolismo para outras artérias. O embolismo 
para a Artéria Cerebral Anterior (ACA) por trombectomia da 
Artéria Cerebral Média (ACM) é uma complicação conhecida 
e tem sido alvo de estudo. O objectivo do nosso trabalho foi 
avaliar a sua frequência e relevância clínica. 

Materiais e Métodos
 Analisámos o nosso registo prospectivo de AVC agudo ten-

do-se identificado 77 doentes com oclusões isoladas do seg-
mento M1 tratadas por trombectomia mecânica entre Maio de 
2009 e Dezembro de 2012. Foram revistos os dados clínicos 
na admissão e após trombectomia, imagens angiográficas, 
aspectos técnicos sobre os procedimentos de trombectomia e 
follow-up por estudos de imagem para documentar enfartes do 
território da ACA.   

Resultados
11 doentes foram excluídos por informação insuficiente. No-

total, foram analisados 66 doentes submetidos a trombectomia 
do segmento M1. Em 77,2% dos casos foi utilizado um stent 
retriever. Tendo em conta o número total de doentes, foi obtido 
um valor médio de TICI de 2,2. Todos os procedimentos inclu-
íram oclusão proximal por cateter-guia com balão e aspiração 
distal. Em 5 doentes (7,6%) foi documentado embolismo para a 
ACA ipsilateral (um dos quais bilateralmente). A recanalização 
da ACA (química e/ou mecânica) foi tentada em todos os casos 
tendo sido bem sucedida em 4 com um valor final de TICI 2b. 
No follow-up por estudos de imagem, 3 doentes (4,5%) tiveram 
enfartes agudos no território da ACA, mas sem aumento signi-
ficativo no valor de NIHSS após o procedimento.   

Conclusão
O embolismo para a ACA é uma complicação conhecida 

datrombectomia da ACM. Neste estudo verificou-se uma inci-
dência de 7,6%, menos quando comparado com outros estu-
dos semelhantes. A utilização por rotina de oclusão proximal 
e aspiração distal durante a execução de trombectomia prova-
velmente reduziu a possibilidade de migração de trombos na 
nossa série de casos. 3 dos 5 doentes que tiveram embolismo 
para ACA desenvolveram enfartes documentados por imagem, 
mas não se registou um impacto clínico significativo. 
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P1. Síndrome de Cotard após acidente vascular cerebral hemorrágico

Luis Faria de Abreu1, Catarina Fonseca1, Teresa Pinho e Melo1, Patrícia Canhão1, Francisco Guilherme Magalhães2

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria; 
2-Serviço de Medicina 2, Centro Hospitalar Lisboa Central, Hospital Curry Cabral
E-mail: labreu@campus.ul.pt

Introdução
O síndrome de Cotard caracteriza-se pelo delírio de estar 

morto, e falsas crenças de auto-negação. Apesar de estar as-
sociado maioritariamente a doenças psiquiátricas, estão des-
critos casos relacionados com encefalites virais, esclerose 
múltipla, tumor cerebral, enxaqueca, lesão pós-traumática e 
doença cerebrovascular. Descreve-se o caso de uma doente 
que desenvolveu síndrome de Cotard na fase aguda de um 
AVC hemorrágico occipito-temporal direito.  

Caso Clínico
 Uma mulher de 78 anos, dextra, hipertensa e com dislipidé-

mia, sem história de doença psiquiátrica, recorreu ao Serviço 
de Urgência após ter acordado com cefaleia holocraniana in-
tensa e náuseas. O exame neurológico mostrou hemianópsia 
homónima esquerda. Os exames de imagem revelaram hema-
toma intracerebral occipito-temporal direito, a Veno e Angio-
-RMN não mostraram alterações. Foi medicada com nifedipina, 
captopril e furosemida, bromazepan e hidroxizina. No segundo 
dia de internamento acordou ansiosa, pediu ajuda e insistiu que 
estava morta. A equipa médica tentou convencê-la do contrário, 
mostrando-lhe o electrocardiograma e auscultando-a. Ela res-
pondeu “como é que isso é possível? Eu não tenho coração, 
estão a mentir-me”. Referiu que necessitava de um transplante 
de coração urgente para voltar a viver novamente. O delírio 

durou duas horas. Não apresentou outros sinais neurológicos 
durante o episódio, nomeadamente anosognosia. Nos dias se-
guintes tinha memória parcial para o evento e quando questio-
nada sobre ele mencionava que “estava confusa”. Apresentava 
uma pontuação de 27 na avaliação do estado mental (MMSE), 
normal para o nível de educação de quatro anos. Três dias de-
pois, teve alucinações visuais no campo visual esquerdo com 
crítica. Tinha percepção de vultos humanos não familiares a 
andar da esquerda para a direita, com alguns minutos de du-
ração. Teve alta ao décimo dia de internamento não voltando a 
repetir episódios semelhantes  

Conclusões
O síndrome de Cotard é uma manifestação neuropsiquiátri-

ca rara de AVC estando descritos alguns casos em localização 
fronto-parieto-temporal e frontal e parieto-temporal do hemisfé-
rio não-dominante. Esta doente apresentava uma lesão occipi-
to-temporal à direita, localização até ao momento não descrita 
associada a síndrome de Cotard pós-AVC. A lesão poderá ter 
causado disfunção das conexões entre os córtex occipito-pa-
rieto-temporal e o sistema límbico, na produção de respostas 
emocionais a estímulos sensoriais, originada por uma percep-
ção alterada desencadeada por um defeito neurológico no re-
conhecimento visual afectivo.

P2. Movimentos involuntários como manifestação de AIT

Ana Cláudia Ribeiro1, Rui Araújo1, Paulo Coelho1, Paula Gouveia2, Ana Morgadinho1

1-Serviço de Neurologia do CHUC, HUC; 2-Serviço de Imagem Médica - Departamento de Neurorradiologia do CHUC, HUC
E-mail: anaribeiro@sapo.pt

Introdução
O Acidente Isquémico Transitório (AIT) manifesta-se tipica-

mente com sintomatologia neurológica deficitária. No entanto, 
a presença de movimentos involuntários transitórios, frequen-
temente interpretados como crises focais motoras, pode cons-
tituir uma forma rara de AIT cujo diagnóstico se revela de ex-
trema importância dada a sua relação com doença carotídea 
oclusiva e risco elevado de Acidente Vascular Cerebral.     

Caso Clínico
 Homem de 86 anos de idade recorre ao Serviço de Urgência 

após quatro episódios de movimentos involuntários hiperciné-
ticos referidos ao hemicorpo esquerdo. O primeiro episódio, 
ocorrido há cerca de 6 meses teve resolução espontânea após 
alguns minutos. O segundo episódio ocorreu alguns dias de-
pois e foi interpretado como crise focal motora tendo sido inicia-
do empiricamente Valproato de Sódio. No dia de vinda ao SU 
descreve segundo episódio de movimentos involuntários hiper-
cinéticos com mais de 20 minutos de evolução. Dos seus an-
tecedentes patológicos, a destacar a presença de Pacemaker 
colocado após episódio de bradi-fibrilhação auricular, dislipidé-
mia, e HTA. Ao exame neurológico observavam-se movimentos 
hipercinéticos coreiformes com atingimento do hemicorpo e he-
miface esquerda. Realizou TC-ce com estudo de perfusão que 

revelou hipoperfusão de todo o território da ACM direita, com 
aumento do tempo de trânsito, discreta diminuição do fluxo 
sanguíneo e manutenção do volume sanguíneo cerebral, com-
patível com alterações hemodinâmicas secundárias a redução 
do fluxo sanguíneo neste vaso, ou, eventualmente, na artéria 
carótida interna. O estudo por ecodoppler carotídeo vertebral 
foi compatível com uma provável sub-oclusão distal da ACI di-
reita compensada por patência da artéria comunicante anterior 
e inversão do fluxo na ACA direita. A Angio-TC revelou placa 
ateromatosa no segmento cavernoso da ACI direita com este-
nose significativa do seu lúmen. Dada a ausência de indicação 
para tratamento cirúrgico, iniciou anticoagulação com enoxa-
parina e posteriormente com varfarina bem como optimização 
terapêutica dos restantes factores de risco cerebrovasculares.  

 
Conclusões

 Este caso é paradigmático no que respeita à importância 
do reconhecimento precoce de que movimentos involuntários 
paroxísticos estereotipados podem estar relacionados com do-
ença cerebrovascular, uma vez que este quadro semiológico é 
frequentemente interpretado como sendo de origem epiléptica 
e, a sua génese vascular exige um protocolo de estudo e actu-
ação terapêutica bastante diferente e complexo.
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P3. Disfagia súbita isolada

Helena Sá Silva1, Cecília Monteiro2, Teresa Benedita Caixeiro3, Rui Felgueiras2

1-Departamento de Neurorradiologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Matosinhos; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Santo António, Centro
Hospitalar do Porto; 3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: helena.saesilva@gmail.com

Introdução
O acidente vascular cerebral isquémico reveste-se de um 

vasto espectro clínico, dada a complexa anatomia e vasculatu-
ra cerebral. Vinte porcento dos eventos isquémicos envolvem a 
circulação posterior. Os enfartes envolvendo a artéria cerebe-
losa postero-inferior (PICA) habitualmente cursam com o cha-
mado síndrome latero-bulbar e para alem da disfagia acompa-
nha-se de outros sintomas como disartria, disfonia, vertigem, 
síndrome cerebeloso e alterações sensitivas. Apresentamos 
uma doente com clínica de disfagia isolada.  

Caso Clínico
 Mulher de 83 anos, hipertensa, portadora de prótese aórtica 

biológica e com antecedentes de enfarte em território da artéria 
cerebral posterior direita, foi admitida por disfagia súbita para 
sólidos e líquidos. Foi inicialmente observada pela especiali-

dade de ORL e posteriormente por gastroenterologia que ex-
cluíram causas estruturais locais. Objetivamente apresentava 
apenas uma disfagia isolada, com reflexo velopalatino presente 
e simétrico, sem disfonia e sem disartria, com restante exame 
neurológico normal. Fez uma RMN que demonstrou um enfarte 
postero-lateral bulbar direito. Necessitou de colocação de son-
da nasogástrica (SNG) durante 3 meses, tendo posteriormente 
recuperado progressivamente a capacidade de deglutição.  

Conclusões
Trata-se de um enfarte estratégico que provavelmente atin-

giu o núcleo ambíguo direito condicionando a disfagia isolada. 
Nos quadros clínicos em que o único sintoma de apresenta-
ção é o de disfagia súbita, ainda que raro, é importante man-
ter sempre um elevado grau de suspeição em relação a causa 
neurológica. 

P4. Um Toque Cintilante

Sara Varanda1, Ana Filipa Santos1, João Rocha1, João Pinho1, Zita Magalhães2, Carla Ferreira1 

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
A neuroplasticidade permite a restituição mais célere de uma 

função perdida. Pode, por outro lado, resultar na formação 
de conexões anormais com consequências negativas para a 
percepção e a cognição. A sinestesia ocorre quando a estimu-
lação de uma modalidade sensorial desencadeia uma sensa-
ção automática correspondente a outra modalidade diferente. 
É um fenómeno involuntário, reprodutível, que tipicamente se 
mantém ao longo da vida e é, muitas vezes, hereditário, sendo 
mais frequente em mulheres. Pode resultar de uma alteração 
do desenvolvimento cerebral, ser induzida ou adquirida.       

Caso Clínico
 Mulher de 50 anos, sem doenças conhecidas, fumadora e 

sob contracepção hormonal oral, admitida por instalação ictal 
de diminuição da força, alteração da sensibilidade dos mem-
bros esquerdos e desequilíbrio. Ao toque dos membros es-
querdos referia ver estrelas cintilantes a irradiarem da pele. O 
exame neurológico revelou hemiparesia esquerda ligeira com 
sinal de Babinski, hiperalgesia dos membros esquerdos e de-
sequilíbrio da marcha. Na TC-CE verificou-se a existência de 
vários enfartes lacunares não recentes nos territórios carotídeo 
e vertebro-basilar, bilateralmente. Em RM-CE identificada, adi-
cionalmente, lesão ponto-mesencefálica direita, envolvendo o 
pedúnculo cerebeloso superior, com restrição em difusão. Foi 
anti-agregada com ácido acetilsalicílico e, ao longo do inter-
namento, teve evolução favorável, com recuperação do défice 
motor, desaparecimento da cintilação despertada pelo toque, 

mas mantendo sensação estranha no hemicorpo esquerdo. 
Estudo analítico no sangue e liquor e investigação cardíaca 
foram normais. Estudo da circulação cerebral revelou prová-
vel doença de pequenos vasos. Estudo de causas hereditárias 
monogénicas de AVC foi negativo. Teve alta medicada com o 
mesmo anti-agregante plaquetário, estatina e dois fármacos 
anti-hipertensores. Actualmente mantém abstinência tabágica, 
controlo apertado dos factores de risco vascular e iniciou tera-
pêutica com pregabalina direcionada ao controlo da alteração 
sensitiva que mantém.  

 
Conclusões

 Esta confusão de sensações simultânea à instalação dos-
restantes défices neurológicos e posteriormente atribuída a 
lesão isquémica mesencefálica rostral pode discutir-se pers-
pectivando os fenómenos de sinestesia, alucinose peduncular 
e, em última instância, uma perturbação de carácter funcional. 
A hipótese de alucinose peduncular é improvável dado que, ti-
picamente, esta se caracteriza por uma experiência visual com-
plexa, vívida, realista e estereotipada, com frequência ao longo 
de meses. A sinestesia táctil-visual é rara e não se encontram 
descritos casos adquiridos em consequência de lesões vascu-
lares do tronco cerebral. Sabe-se contudo que a sinestesia é 
um fenómeno que muito provavelmente se encontra subdiag-
nosticado mas que, recentemente, tem vindo a ser enquadrado 
em diversas patologias neurológicas, pelo que apontamos esta 
como a fenomenologia mais provável.
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P5. Síndrome de platipneia-ortodeoxia e AVC isquémico: 
um mecanismo comum

Célia Machado1, João Rocha1, Ricardo Pereira2, Filipa Sousa1, João Pinho1, Carlos Galvão3, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina Interna, Hospital Pedro Hispano; 3-Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga
E-mail: ccarinamachado@gmail.com

Introdução
Foramen ovale patente (FOP) é uma condição muito preva-

lente, que pode estar associada ao AVC isquémico e à síndro-
me de platipneia-ortodeoxia (SPO), a qual se caracteriza por 
dessaturação arterial quando se adopta a posição ortostática. 
Apresentamos o caso de uma doente com AVC isquémico, 
SPO e FOP.  

Caso Clínico
 Senhora de 78 anos, obesa e hipertensa. Admitida por ins-

talação súbita de hemiparésia direita e disfasia, NIHSS 11. TC 
crânio-encefálica da admissão com enfartes antigos estriato-
capulares e cerebelosos bilaterais. Realizou trombólise en-
dovenosa, sem melhoria clínica. Iniciou antiagregação após 
exclusão de hemorragia intracraniana 24h após trombólise. 
RM cerebral no 5º dia de internamento revelou vários enfartes 
recentes cortico-subcorticais, em território de ambas as artérias 
cerebrais médias e nos hemisférios cerebelosos. Foi iniciada 
hipocoagulação pela suspeita de fonte cardioembólica. Estudo 
etiológico: estenoses carotídeas bilaterais superiores a 70%; 
doppler transcraniano com bubble test com chuva de sinais mi-
croembólicos aos 8 segundos após injecção; ecocardiograma 
transesofágico com FOP. Associado a períodos em que progre-
diu para o ortostatismo, foi notada consistentemente instalação 
de estado confusional, por vezes com depressão da consci-
ência e agravamento dos défices motores. Desenvolveu insu-
ficiência respiratória hipoxémica com resposta fraca à oxige-

noterapia e agravamento com ortostatismo. Angio-TC torácico 
excluiu tromboembolismo e fístula arteriovenosa. Cintigrafia de 
ventilação-perfusão com captação de radiofármaco no cérebro, 
tiróide, baço e rins a traduzir shunt direito-esquerdo. Diagnós-
tico da SPO por shunt direito-esquerdo cardíaco. Cardiologia 
propôs encerramento do FOP. Para estudo complementar, re-
alizou ecografia e TC abdominal que sugeriram carcinomatose 
peritoneal secundária a provável carcinoma de células renais já 
com metastização hepática. A doente recusou investigação ne-
oplásica. Teve alta duplamente antiagregada. Faleceu 12 dias 
após abandonar o hospital.  

Conclusões
Nesta doente, a presença de enfartes simultâneos em ter-

ritório anterior e posterior questionou o papel das estenoses 
carotídeas severas na sua origem. O agravamento dos défices 
em ortostatismo devia-se não só às estenoses, mas tinha tam-
bém um contributo importante da ortodeoxia. Dado que a SPO 
indicava a presença de um shunt direito esquerdo clinicamente 
relevante, o encerramento percutâneo do FOP para tratamento 
simultâneo da hipoxemia e prevenção de embolia paradoxal re-
corrente assumiu-se como a melhor opção terapêutica. A des-
coberta da neoplasia metastizada, suspendeu os planos ante-
riores e revelou-se a principal causa para os enfartes cerebrais, 
quer como fonte embólica a partir das veias intra-abdominais, 
quer como condição protrombótica em si mesma.

P6. Cor triatriatum sinistrum em doente com AVC isquémico

Célia Machado1, Ana Filipa Santos1, Filipa Sousa1, João Pinho1, Carla Ferreira1, Costeira Pereira2, João Ramalho Fontes1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga
E-mail: ccarinamachado@gmail.com

Introdução
Cor triatriatum sinistrum (CTS) é uma anomalia cardíaca 

congénita rara, na qual uma membrana fibromuscular divide a 
aurícula esquerda em duas cavidades, sofrendo a última remo-
delações mecânicas e eléctricas importantes. A fibrilhação auri-
cular (FA) e o AVC podem ser as suas primeiras manifestações 
clínicas. Reportamos o caso de um doente com AVC isquémico 
em idade jovem, no qual se diagnosticou CTS.      

Caso Clínico
 Senhor com antecedentes de hipertensão arterial, dislipide-

mia, hábitos tabágicos e alcoólicos que aos 44 anos (em 1998) 
foi internado por enfarte cerebral, com afasia global e hemipa-
résia direita. Ecodoppler dos vasos do pescoço, ecocardiogra-
ma transtorácico, electrocardiograma e estudo analítico sem 
alterações. Doppler transcraniano revelou estenose de 60% da 
artéria cerebral média esquerda. Teve alta sob hipocoagulação 
oral. Seguido em consulta, controlou factores de risco vascu-
lar e apresentou recuperação quase total dos défices. Aos 6 
anos de seguimento, repetiu o doppler transcraniano, já sem 
evidência de estenose, suspensa hipocoagulação, iniciou clo-

pidogrel. Dois meses depois desta alteração terapêutica, apre-
sentou episódio transitório de agravamento do défice motor do 
membro inferior direito. Repetiu investigação: RM cerebral e 
angio-RM com imagem de lesão cavitada pós-enfarte sílvica 
esquerda, sem estenoses arteriais; Holter com ritmo sinu-
sal permanente, frequentes extrassístoles supraventriculares 
(ESSV) isoladas (43/hora); Ecocardiograma transesofágico 
sem ecos de estase ou dilatação da aurícula esquerda, com 
presença de membrana septando a aurícula e sem aparente 
obstrução no fluxo sanguíneo a esse nível (cor triatriatum); 
apêndice auricular esquerdo sem evidência de trombos e sem 
outras malformações cardíacas.  

 
Discussão

 A evidência de estenose intracraniana que recanaliza favo-
rece as hipóteses de êmbolo ou dissecção arterial. Do estudo 
vascular realizado realça-se a presença de condição que pre-
dispõe à arritmogénese, Cor triatriatum sinistrum e ESSV muito 
frequentes. Embora ainda seja pouco clara a associação do 
AVC com esta anomalia cardíaca, estão descritos 6 casos. A 
opção de retomar hipocoagulação oral deve ser considerada.
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P7. AVC isquémico secundário a síndrome de hiperestimulação do 
ovário

Ana Castro Caldas1, Inês Martins2, Ana Paula Soares2, Patrícia Canhão1

1-Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, CHLN - Hospital de Santa Maria;
2-Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução, CHLN - Hospital de Santa Maria
E-mail: ana_palmela@msn.com

P8. Poderá a síndrome dos anticorpos anti-fosfolipídicos ser 
hereditária?

Cristina Rosado, Rui Guerreiro, Rui Matos
Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal
E-mail: cristinamrosado@gmail.com

Introdução
A Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídicos (SAAF) é uma 

doença auto-imune, caracterizada por eventos vasculares 
trombóticos ou morbilidade durante a gestação, associada à 
presença persistente de anticorpos antifosfolipídicos (anticoa-
gulante lúpico, anticardiolipina ou anti-Beta2-glucoproteína I). 

Pode ocorrer como doença primária ou associada a outras 
doenças auto-imunes, estando ainda por definir a importância 
de factores genéticos.       

Caso Clínico
 Mulher, etnia cigana, 24 anos, com antecedentes de um AVC 

isquémico aos 18 anos, que se manifestou por afasia não fluen-
te, parésia braquial direita e parésia facial direita de tipo central, 
tendo sido submetida a trombólise, com recuperação completa 
dos défices. Diagnosticada nesse ano com SAAF, apresentan-
do anticoagulante lúpico, anticorpo anti-cardiolipina e anticorpo 
beta2-glucoproteína I positivos (medidos em 2 ocasiões com 
mais de 12 semanas de diferença) e ANA e anti-dsDNA positi-
vos. Foi detectada ainda a variante alélica MTHFR 677C>T em 
homozigotia. Desde então medicada com varfarina. Teve ainda 
um novo evento vascular (AIT) aos 18 anos. Interrompeu var-
farina, por iniciativa própria, cerca de 1,5 anos antes do último 
internamento. Apresenta actualmente novo evento vascular: 
AVC isquémico do hemisfério esquerdo, manifestado por afasia 

de Broca, com parésia braquial direita e parésia facial direita 
de tipo central. Dos antecedentes pessoais destaca-se ainda 
quadro de poliartrite aos 9 anos. Em relação aos antecedentes 
familiares é importante referir avó materna (67 anos) com diag-
nóstico de SAAF e resistência à proteína C activada, não sendo 
portadora da mutação Factor V Leiden.  

 
Conclusões

 Tal como outros estudos prévios, este caso clínico sugere 
que possa existir algum factor de risco hereditário que esteja 
envolvido nesta síndrome. Alguns estudos clínicos sugerem 
um padrão de hereditariedade autossómico dominante ou co-
-dominância, enquanto outros sugerem uma susceptibilidade 
genética, associada por exemplo a determinados alelos de an-
tigénios leucocitários humanos (HLA). 

Por outro lado, a co-existência de outros factores de risco 
vasculares pode aumentar o risco de eventos trombóticos. 

Actualmente decorre um estudo internacional que pretende 
identificar factores de risco genéticos associados com a SAAF. 

Assim, é importante procurar genes de associação em famí-
lias com mais do que um doente com SAAF, sendo para isso 
necessárias colaborações multicêntricas. A identificação destes 
genes poderá clarificar as vias envolvidas na expressão da do-
ença e permitir, no futuro, uma terapêutica mais direccionada.

Introdução
O síndrome de hiperestimulação do ovário (SHO) é uma 

complicação iatrogénica rara de estimulação dos ovários e 
ocorre nos ciclos de procriação medicamente assistida (PMA). 
Caracteriza-se por aumento do tamanho dos ovários e saída de 
fluido do compartimento vascular para o terceiro espaço. Even-
tos tromboembólicos representam a complicação mais grave 
desta síndrome.       

  
Caso Clínico

 Mulher de 31 anos com história de infertilidade primária e 
ovários poliquísticos foi submetida a ciclo de PMA (protocolo 
com agonista GnRH, FSH recombinante e gonadotofina cori-
ónica humana, seguido de punção ovárica, injecção intra-cito-
plasmática de espermatozóides e transferência de embriões). 
No 49º dia após o início da administração de hormonoterapia e 
2º dia após transferência de 2 embriões, a doente apresentou 
vómitos, ascite, aumento volumétrico dos ovários, hemocon-
centração (hematócrito 52%) e elevação das transaminases, 
sendo diagnosticado SHO grave. Foi iniciada hidratação en-
dovenosa e anticoagulação profilática em internamento, de 
acordo com protocolo clínico. No D11 de internamento iniciou 
quadro súbito de apatia, olhar preferencial para a direita, he-
miparésia esquerda (grau 2 membro superior, grau 3 membro 
inferior) e hemihipostesia esquerda. A RMN-CE revelou lesão 
isquémica aguda lenticulo-capsular e subcortical insular à di-
reita; a angio-RMN mostrou oclusão do segmento M1 da ACM 

direita. Por ter mais de 4.5h de evolução não foi realizada trom-
bólise. Analiticamente revelava hemoconcentração (Hb 16.5g/
dL, hematócrito 47.2%); leucocitose (24490/mm3, 92.3% neu-
trófilos), plaquetas 490000/mm3 dL, função renal e hepática 
normais; antitrombina III funcional 60% (normal 80-120%) com 
restante painel de coagulação, autoimunidade, fibrinogénio 
454mg/ e serologias infecciosas normais. O Doppler transcra-
niano, dois dias após o AVC, mostrou recanalização da ACM 
direita e ausência de sinais sugestivos de shunt-direito esquer-
do; Doppler venoso dos membros inferiores sem alterações; 
ETT não revelou alterações. A doente iniciou anticoagulação 
com enoxaparina em dose terapêutica, sendo evidente me-
lhoria progressiva do quadro neurológico. Seis meses depois, 
estando no 3º trimestre de gestação, apresenta apenas ligeira 
pronação do MSE (mRankin 1) e valor de antitrombina III fun-
cional normal (80%).    

 
Conclusão

 Pretendemos ilustrar uma causa rara de AVC. Os mecanis-
mos de tromboembolismo na SHO incluem hemoconcentração, 
hipovolémia, estase venosa e hiperestrogenemia, sendo que 
a última está associada a aumento do fibrinogénio, factor VIII, 
FVW e redução de proteína S e antitrombina III. No caso apre-
sentado, a normalização dos níveis de antitrombina III funcional 
após a resolução do SHO sugere que o AVC foi uma compli-
cação desta síndrome e não devido a trombofilia subjacente.
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P10. Ecodoppler cervical e transcraniano nos doentes com AVC 
isquémico: pista para o diagnóstico da arterite de células 
gigantes

Andreia Costa, Pedro Abreu, Elsa Azevedo
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
E-mail: andreiafgcosta@gmail.com

Introdução
Cerca de 20% dos AVCs isquémicos apresentam etiologia 

cardioembólica, seja por embolização séptica, no caso da exis-
tência de endocardite infeciosa (EI), ou a partir de um trombo 
intracardíaco. A endocardite por febre Q é uma causa rara de 
EI com culturas negativas, atingindo doentes imunodeprimidos 
ou com doença valvular pré-existente.       

Caso Clínico
 Doente do sexo masculino, 58 anos, com antecedentes de 

estenose mitral e dislipidemia, sem medicação crónica e sem 
antecedentes familiares de relevo. Admitido no SU por pares-
tesias no hemicorpo esquerdo e alteração do campo visual. 
Ao exame objectivo: apirético, hemodinamicamente estável, 
auscultação cardiopulmonar normal. Exame neurológico: he-
mihipostesia esquerda e hemianópsia homónima esquerda. 
Estudo analítico e TC-CE sem alterações de relevo. Foi inter-
nado com o diagnóstico de AVC isquémico em fase isodensa. 
No final do 1º dia de internamento, apresentou-se febril, com 
sopro cardíaco de novo, tendo-se colocado a hipótese de en-
docardite. O ecocardiograma revelou estenose mitral severa de 
provável etiologia reumática com uma vegetação. Apresentava 
também imagem intracardíaca, no apêndice auricular, suges-
tiva de trombo. Analiticamente sem parâmetros inflamatórios, 
Holter sem disritmias e hemoculturas para microorganismos 
banais negativas. Iniciou tratamento empírico com amoxicilina 
e ácido clavulânico e gentamicina. Repetiram-se hemoculturas 
com pesquisa de espécies fastidiosas e serologias para micro-

organismos atípicos. Por persistência da febre, substituiu-se 
antibioterapia por ceftriaxone para melhor cobertura do grupo 
HACEK. Por se manter neurologicamente estável, iniciou-se 
hipocoagulação com varfarina ao 15º dia. Após o 2º dia de 
hipocoagulação, apresentou agravamento dos défices neuro-
lógicos. Realizou TC-CE de controlo que revelou transforma-
ção hemorrágica do enfarte cerebral, tendo-se suspendido a 
hipocoagulação. Entretanto, o resultado das serologias revelou 
positividade para Coxiella burnetii configurando o diagnóstico 
de febre Q. Suspendeu-se ceftriaxone e iniciou doxiciclina e 
hidroxicloroquina. Duas semanas depois realizou TC-CE que 
mostrou sinais de reabsorção da hemorragia, pelo que se rein-
troduziu hipocoagulação.     

 
Conclusão

 Com o caso apresentado, os autores pretendem salientar 
que o AVC isquémico pode ser a manifestação neurológica de 
outra patologia subjacente. A existência de febre e de sopro 
cardíaco deve alertar para a possibilidade de EI. A EI por febre 
Q, apesar de rara, deve ser tida em conta pois um atraso no 
reconhecimento desta entidade associa-se a um agravamen-
to da morbimortalidade. Além da EI, este doente apresentava 
também um trombo intracardíaco, com risco de embolização. 
Assim, pretende-se também salientar a dificuldade em atingir 
um equilíbrio entre os benefícios da hipocoagulação e por outro 
lado o risco de transformação hemorrágica, como aconteceu 
neste caso.

Introdução
O AVC isquémico, por envolvimento vasculítico das artérias 

vertebrais e carotídeas extradurais, ocorre em apenas 3 a 7% 
dos casos de arterite de células gigantes (ACG). O estudo por 
ecodoppler cervical e transcraniano (DopplerC-T), realizado 
por rotina nos doentes que se apresentam com AVC isquémi-
co, poderá permitir a identificação de padrões sugestivos de 
vasculite levantando a possibilidade deste diagnóstico mesmo 
num contexto clínico pouco sugestivo.  

  
Caso Clínico A

 Mulher de 76 anos, com antecedentes de cardiopatia isqué-
mica, anemia e perda ponderal desde há 6 meses. Recorreu ao 
serviço de urgência por quadro de alteração da fala com 24 ho-
ras de evolução. Ao exame geral não apresentava alterações 
de relevo e ao exame neurológico apresentava hemianópsia 
homónima esquerda, parésia facial central esquerda, disartria 
moderada, parésia do membro superior esquerdo (NIHSS 8). 
Realizou TC cerebral “hipodensidade corticosubcortical pa-
rietooccipital direita e no hemisfério cerebeloso esquerdo a 
traduzir lesão isquémica aguda”. Foi internada para estudo 
etiológico e tratamento. No estudo analítico apresentava ane-
mia hipocrómica microcítica e elevação da velocidade de sedi-
mentação (79mm/1ªh). O DopplerC-T identificava a presença 
de “paredes espessadas de forma difusa e concêntrica, com 
constrição do lúmen segmentar” nas artérias vertebrais e a pre-
sença de “halo hipoecogénico nas artérias temporais superfi-
ciais”. Realizou biópsia da artéria temporal que revelou aspeto 

histológico compatível com o diagnóstico de ACG.    

Caso Clínico B
 Mulher de 87 anos, com antecedentes de cardiopatia is-

quémica, dislipidemia e hipertensão arterial. Desde há 4 dias 
com episódios transitórios de perda de visão do olho esquerdo, 
recorreu ao serviço de urgência por sensação de vertigem e 
desequilíbrio com 4 horas de evolução. Ao exame geral não 
apresentava alterações de relevo e ao exame neurológico 
oftalmoplegia internuclear direita e ataxia axial com desequi-
líbrio para a esquerda. Realizou TC cerebral que não mos-
trava alterações agudas. Foi internada para estudo etiológico 
e tratamento. Realizou estudo analítico que revelou anemia 
normocrómica e normocítica e uma elevação da velocidade de 
sedimentação (78mm/1ªh). O DopplerC-T apresentava “este-
noses hipoecogénicas concêntricas com velocidades aumenta-
das segmentarmente” das artérias vertebrais e “halo sugestivo 
de espessamento vasculítico segmentar” das artérias tempo-
rais superficiais. A doente foi submetida a biópsia da artéria 
temporal que apresentava histologia compatível com o diag-
nóstico de ACG.  

 
Conclusões

 A forma de apresentação da ACG como AVC isquémico é 
incomum e o seu diagnóstico pode passar facilmente desper-
cebido. Apresentamos dois casos de AVC isquémico em que o 
estudo por DopplerC-T teve impacto significativo no diagnósti-
co etiológico da ACG.
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P11. Prevenção do AVC- uma prioridade na abordagem da FA
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P12. HSA cortical e doença carotídea contralateral

Nuno Inácio, Rita Simões, José Vale
Hospital Beatriz Ângelo – Serviço de Neurologia
E-mail: nmoinacio@gmail.com

Introdução
A FA aumenta em 5 vezes o risco de AVC, representado este 

a mais grave complicação da FA. Este aspecto faz da preven-
ção o elemento mais importante na abordagem desta arritmia e 
baseia-se no recurso a fármacos hipocoagulantes, que por sua 
vez colocam o doente sob risco aumentado de hemorragia. É 
precisamente no equacionar do risco/benefício do tratamento 
hipocoagulante que reside o dilema que estes doentes colocam 
na prática clinica.   

  
Caso Clínico

 Mulher de 88 anos, autónoma nas AVD´s, com múltiplos fa-
tores de risco CV, antecedentes de AVC isquémico e FA hipo-
coagulada, inicia em Novembro de 2012, história de tonturas 
esporádicas, de curta duração e condicionadoras de raros epi-
sódios de quedas. Motivo este que leva á suspensão do trata-
mento hipocoagulante. Em Maio 2013 a doente é internada, ví-
tima de um extenso AVC isquémico, que culminou no seu óbito.      

 
Discussão/Conclusão

 Existem várias diretrizes relativas ao tratamento da FA cróni-
ca, todas elas são relativamente consensuais nas orientações, 
no entanto, a frequência com que elas são aplicadas é muito 
variável. De facto revela a literatura que apenas 50% dos in-

divíduos categorizados como de alto risco tombótico recebem 
tratamento hipocoagulante e que há uma sobre estimativa, por 
parte dos clínicos, do risco hemorrágico associado ás quedas, 
o que se traduz na suspensão inapropriada do tratamento hipo-
-hipocoagulante.

O caso clinico descrito é exemplificativo das graves conse-
quências que podem advir do sub-tratamento dos doentes por-
tadores de FA crónica. Com efeito, na abordagem destes do-
entes o legitimo receio de causar iatrógenia, não deve impedir 
que a instituição do tratamento hipocoagulante seja encarada 
como prioritária. Do ponto de vista da estratificação dos riscos 
trombótico e hemorrágico assume relevância os scores clíni-
cos- CHADS-VASc e HAS-BLED, segundo os quais a doente 
descrita soma, 5 e 3 pontos, respectivamente. Significando isto 
que a doente possui, ambos os riscos – hemorrágico e trombó-
tico, elevados. Na interpretação destes resultados é fundamen-
tal ter presente que um score HAS-BLED elevado significa que 
a doente deve ser vigiada e monitorizada, regularmente, não 
devendo contudo ser usado como critério para contra-indicar o 
tratamento hipocoagulante. Outro aspecto importante prende-
-se com a necessidade de identificar e corrigir factores de risco 
hemorrágicos modificáveis. No caso em discussão a história de 
quedas, em doente que vive sozinha, deveria despoletar esfor-
ços no sentido de corrigir este factor e assim minimizar riscos.

Introdução
A hemorragia subaracnoideia espontânea cortical (HSAc) 

isolada é uma entidade rara, sendo a sua ocorrência atribuída 
a diversas patologias. Em alguns casos a HSAc tem sido asso-
ciada a estenose carotídea bilateral ou ipsilateral à hemorragia, 
admitindo-se que esta resulte da rutura espontânea de vasos 
leptomeníngeos por um mecanismo de fluxo compensatório. 
Apresentamos um caso de um doente com estenose carotídea 
grave e HSAc contralateral.        

Caso Clínico
 Homem de 50 anos, hipertenso, fumador e com dislipidemia.

Internado por episódios recorrentes (<1 minuto) de incoordena-
ção do membro superior direito. No exame neurológico apre-
sentava apenas uma postura distónica do membro superior 
direito (sobretudo mão), sem défice sensitivo ou motor asso-
ciado. A TC e RM CE mostraram a presença de HSAc parietal 
posterior direita e a presença de lesões isquémicas agudas bi-
-hemisféricas - múltiplas lesões subcorticais à esquerda e uma 
pequena lesão cortical parietal direita. A angiografia arterial de-
monstrou a presença de estenose crítica a nível do segmento 

proximal da artéria carótida interna esquerda, sem evidência 
de lesões significativas no eixo carotídeo contralateral ou da 
circulação intracraniana. Realizou ecocardiograma transtoráci-
co, Holter e angio TC para estudo do arco aórtico e troncos 
supra-aórticos, não se identificando potencial fonte embólica. 
Durante o internamento verificou-se resolução progressiva dos 
sintomas, tendo sido submetido a endarterectomia ao 13º dia, 
sem qualquer intercorrência. Na reavaliação aos 2 meses, o 
doente mantinha-se assintomático.       

 
Discussão/Conclusões

 Enquanto nas formas ipsilaterais à estenose carotídea a 
HSAc pode ser explicada por uma redistribuição de fluxo e um 
consequente aumento da pressão nos vasos leptomeníngeos, 
o achado de HSAc no hemisfério contralateral leva a admitir 
outro mecanismo fisiopatológico. No nosso caso, a associação 
de HSAc e múltiplas lesões isquémicas bi-hemisféricos leva a 
admitir que a hemorragia tenha resultado da embolização de 
pequenos vasos arteriais corticais. A hipótese de embolia de 
vasos corticais deve ser considerada na avaliação dos doentes 
com HSAc.
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P13. Hemorragia subaracnoideia cortical não traumática - um sinal de 
alarme na angiopatia amilóide cerebral?

André Caetano1, Miguel Pinto1, Sofia Calado1,2, Miguel Viana Baptista1,2
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P14. Hemorragia subaracnoideia, Síndrome de Takotsubo e 
vasoespasmo cerebral tardio

André Caetano1, Miguel Pinto1, Ana Luís2, João Abecasis3, Sofia Calado1,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental;
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Introdução
A angiopatia amilóide cerebral (AAC) caracteriza-se pela de-

posição de beta-amilóide nos vasos leptomeníngeos e corticais. 
A apresentação clínica mais importante passa pelo desenvol-
vimento de hematomas lobares (por vezes simultâneos), mas 
é também uma causa conhecida de hemorragia subaracnoi-
deia cortical (HSAc) não traumática, sendo que a sua presença 
deve fazer suspeitar desta patologia. Mais precisamente, têm 
sido descritos casos de doentes (com AAC comprovada histo-
patologicamente) com HSAc espontâneas, que desenvolvem 
mais tarde hematomas lobares graves, alguns com período de 
latência entre a HSAc e o hematoma lobar de 30 dias.     

Caso Clínico
 Apresentamos o caso de um doente com 71A, com ante-

cedentes de hipertensão arterial (HTA), tabagismo e doença 
arterial periférica, sem história de eventos vasculares cerebrais 
prévios e sem compromisso cognitivo conhecido, admitido no 
contexto de crise convulsiva tónico-clónica generalizada. Não 
havia história de traumatismo recente, mas havia referência a 
cefaleia parietal direita ligeira nas últimas 3 semanas, com epi-
sódios paroxísticos de perturbação sensitiva do membro supe-
rior e hemiface esquerdos. Na admissão apresentava extinção 
sensitiva e visual à esquerda, ataxia apendicular e apagamento 
do sulco nasogeniano esquerdos, sem compromisso de fun-
ções cognitivas superiores (NIHSS de 5). Em TC-CE identifi-
cavam-se duas HSAc (parietal direita e frontal esquerda). No 

espaço de 48h, teve agravamento do estado de consciência, 
com paragem cardiorespiratória e necessidade de suporte 
avançado de vida (recuperação de pulso aos 2 minutos). Após 
estabilização objectivava-se afasia global e hemiplegia direita 
grave (NIHSS de 19), identificando-se em TC-CE um hemato-
ma lobar fronto-parietal esquerdo extenso e outro parietal direi-
to, subjacentes aos locais onde previamente se identificavam 
as HSAc. Fez Angio-TC que não mostrou dilatações aneuris-
maticas e após reabsorção considerável de ambos os hemato-
mas, fez RM-CE que mostrava depósitos corticais superficiais 
de hemossiderina, sobretudo à direita. Manteve-se estável, 
com ligeira recuperação do ponto de vista motor, mas sem no-
vos eventos durante o internamento. Faleceu 1 mês após a 
alta, desconhecendo-se o motivo e não sendo possível fazer 
estudo histopatológico. Contudo, sem outra causa identificada, 
admitiu-se uma AAC provável.     

 
Conclusões

 Tem sido proposto que depósitos corticais de hemossideri-
na, resultado de hemorragias corticais sulcais antigas, sejam 
também um marcador imagiológico de AAC, a par com as mi-
crohemorragias dispersas. A apresentação deste caso preten-
de chamar a atenção para a necessidade de vigilância e con-
trolo rigoroso dos doentes com HSAc não traumáticas de causa 
desconhecida, em que se assume a possibilidade de AAC, pelo 
risco de desenvolvimento de lesões hemorrágicas graves mes-
mo a curto/médio-prazo.

Introdução
A disfunção miocárdica induzida pela hemorragia subarac-

noideia (HSA) inclui um espectro de apresentações clínicas 
desde a elevação isolada da enzimologia cardíaca até ao cho-
que cardiogénico. Em alguns casos há disfunção transitória do 
ventrículo esquerdo semelhante à cardiomiopatia de Takotsubo 
(disfunção ventricular transitória, com acinésia do ápex ventri-
cular, sem evidência de doença obstrutiva coronária). No caso 
da HSA, essa disfunção transitória atinge sobretudo os seg-
mentos basais e médios, sendo denominada por alguns auto-
res como Takotsubo invertido. A etiopatogenia proposta consis-
te num estado catecolaminérgico, condicionando dificuldades 
na abordagem hemodinâmica dos casos graves.  

       
Caso Clínico

 Descrevemos o caso de uma doente 63A, género feminino, 
com história de tabagismo, admitida por quadro de cefaleia sú-
bita explosiva desencadeada por esforço físico, seguida de cri-
se tónico-clónica generalizada, com recuperação rápida da vi-
gília e sem défices neurológicos focais. A TC-CE mostrou HSA 
difusa, aneurismática, pontuando 2 na escala de Hunt & Hess. 
Houve deterioração do quadro clínico, com queda da pressão 
arterial sistólica, dificuldade respiratória com insuficiência res-
piratória global grave e necessidade de suporte aminérgico 
endovenoso. O ECG mostrou elevação do segmento ST em 
V3 e verificou-se elevação ligeira das Troponinas cardíacas 
(0.08-->1.81 ng/mL). O ecocardiograma transtorácico (EcoTT) 

revelou achados sugestivos de Takotsubo invertido (acinésia 
de todos os segmentos médios e hipercontractilidade dos seg-
mentos basais e do verdadeiro ápex do ventrículo esquerdo), 
com Fracção de ejecção (Fej) de 48%. Foi confirmada por 
Angiografia de subtracção digital clássica a existência de um 
aneurisma do segmento M1 da artéria cerebral média (ACM) 
direita, submetido a clipagem cirúrgica urgente às 48h pós 
evento. Manteve-se sem sinais neurológicos focais, e sob con-
trolo seriado por Doppler Transcraniano, com evidência de ace-
leração das velocidades de fluxo na ACM direita aos 14 dias, 
sugestivo de vasoespasmo tardio, assintomático, confirmado 
por angiografia e submetida a Verapamilo intrarterial, com re-
versão total. Houve melhoria progressiva da função cardíaca, 
sendo que a reavaliação por EcoTT aos 30 dias mostrou Fej 
preservada, mantendo-se apenas hipocinésia do septo inter-
ventricular (SIV) anterior médio, segmentos médios e apicais 
das paredes anterior e inferior, com normal cinésia do verdadei-
ro ápex. No seguimento aos 4 meses mantém-se assintomática 
com função ventricular normal.

Conclusões
 Apesar de não termos diagnóstico definitivo de síndrome de 

Takotsubo, uma vez que não foi feita coronariografia,  pretende-
mos chamar a atenção para a HSA como uma causa por vezes 
negligenciada de disfunção ventricular cardíaca transitória. A 
coexistência de vasoespasmo cerebral tardio parece partilhar 
mecanismos comuns à disfunção cardíaca.
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P15. Uma causa rara de acidente vascular cerebral no idoso

Liliya Malanka, Helena Maurício, Cátia Pereira, Ana Gonçalves, Carla Pinto, Rui Terras, Adelaide Esteves, Prudência Vaz
Serviço de Medicina Interna, ULSNE, Hospital de Bragança
E-mail: liliyamalanka@sapo.pt

P16. AVC isquémico sem hora de início conhecida: 
calçada para tratar

Juliana Vilela de Oliveira, Joana Abreu, Margarida Rodrigues, João Pinho, Manuel Ribeiro, Jaime Rocha, Carla Ferreira
Hospital de Braga
E-mail: julianavilelaoliveira@gmail.com

Introdução
Malformação artério – venosa cerebral (MAVC) – um grupo 

heterogéneo das anomalias vasculares cerebrais ligadas ao 
desenvolvimento (congénitas). Maioria dos casos manifesta-se 
na idade entre 20 – 50 anos, mas também pode observar-se 
em crianças e nos idosos. Aproximadamente 50% dos doentes 
com MAVC apresentam hemorragia cerebral, 25% dos casos 
apresentam se como crise epiléptica, outros 25% - como ce-
faleia, défice neurológico progressivo. A localização mais fre-
quentemente - nos hemisférios cerebrais e apenas 15% locali-
zadas na fossa posterior.       

Caso Clínico
 Doente de sexo masculino de 76 anos de idade, reforma-

do, com antecedentes pessoais relevantes de diabetes mellitus 
tipo 2, cardiopatia valvular e hipertensiva. Iniciou hipocoagula-
ção oral (HCO) há cerca de 2 meses por fibrilhação auricular 
(FA) persistente. Trazido ao serviço de urgência por quadro 
clínico com 5 dias de evolução progressiva de cefaleia occipi-
to - parietal a esquerda, desorientação, amnesia para alguns 
acontecimentos, disfasia de expressão e compreensão, fala 
lentificada, parestesias no hemicorpo direito. Realizou TAC 
crânio-encefálico que demonstrou uma heterogeneidade cór-

tico subcortical na região occipito - parietal à esquerda com 
captação do contraste de aspeto serpiginoso, compatível com 
MAVC, admitindo se drenagem para o sistema venoso super-
ficial e profundo. Realizada ECG que demonstrou persistência 
da sua FA com resposta ventricular controlada e analiticamente 
verificou se INR de 3,86. Angio-RM cerebral confirmou na re-
gião de MAVC existência das áreas parenquimatosas hiperin-
tensas em T2 podendo traduzir região de hemorragia prévia. 
Decidida suspensão de HCO. Evolução clinica favorável com 
reversibilidade do quadro neurológico inicial. Doente medicado 
com antiagregação plaquetária por arritmia cardíaca. Foi ob-
servado por Neurocirurgia e Cardiologia e sugerido manter a 
medicação, rigoroso controlo dos factores de risco vascular e 
de frequência cardíaca. Devido da MAVC com área extensa de 
vascularização decidiu se tratar conservadoramente.   

Conclusões
 Este caso de um idoso com diagnóstico de MAVC (asso-

ciada a hemorragia intracerebral prévia) e FA (com indicação 
para HCO), foi discutido em grupo sobre risco – benefício de 
HCO vs antiagregação plaquetária ficando aberto o dilema por 
ausência de estudos descritos na literatura.

Introdução
Cerca de um quarto dos doentes com AVC isquémico dei-

tam-se no seu estado habitual de saúde e acordam com os 
défices, sendo excluídos para o tratamento agudo por se des-
conhecer a hora de início dos sintomas.       

Caso clínico
 Apresentamos uma senhora de 48 anos, obesa, trazida ao 

Serviço de Urgência por ter sido encontrada pelo neto, caída 
no chão do seu quarto de manhã cerca das 9h, não falava e 
não mexia o lado direito do corpo. Na admissão, às 10h, não 
foi ativada a Via Verde de AVC (VV AVC) por se desconhecer 
a hora de início. Entretanto a filha referia que a doente se ti-
nha deitado bem no dia anterior pelas 21h e de manhã por 
volta das 7h30m a doente estaria deitada na cama a dormir. 
Contactamos telefonicamente o neto de 8 anos que referia que 
encontrou a doente caída no chão do seu quarto, vestida e com 
os chinelos calçados. A filha contava que, por vezes, a doente 
dormia vestida, mas pelo facto de ter os chinelos calçados foi 
admitido que tivera força para o fazer e, portanto, levantara-
-se bem e os sintomas teriam ocorrido depois de se levantar. 
Assumiu-se as 7h30m como a hora de início e foi ativada a VV 
AVC. Ao exame neurológico na admissão apresentava-se afá-

sica e com hemiparesia direita pontuando NIHSS 17; na TAC 
cerebral ténue hipodensidade dos gânglios da base à esquerda 
e marcada hiperdensidade do segmento M1 da artéria cerebral 
média esquerda (ACME). Submetida a trombólise endovenosa 
mantendo a mesma pontuação NIHSS no final do procedimen-
to. De seguida submetida a arteriografia que confirmou oclusão 
do segmento M1 esquerdo proximal e realizada trombectomia 
com uma única passagem de stent retriever Revive. O controlo 
final mostrou recanalização total da ACME. Cerca de 2h após 
a recanalização (e 5h após início clínico assumido) pontuava 
NIHSS 7. No dia seguinte à admissão iniciou hipocoagulação 
pela presunção de embolismo. Do estudo etiológico de salien-
tar septo interauricular aneurismático, com Foramen Ovale Pa-
tente no ecocardiograma transesofágico.   

Conclusão
 É fundamental a colheita minuciosa da história clínica, mui-

tas vezes de forma detectivesca, na tentativa de encontrar pis-
tas que ajudem a determinar uma hora aproximada para o iní-
cio dos sintomas, pois embora comecem a surgir modalidades 
diagnósticas mais avançadas como mismatch difusão/FLAIR 
ou difusão/perfusão em RM, nem sempre estão disponíveis ou 
há tempo para a sua realização.
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P17. Cefaleia explosiva após um espirro: uma causa rara

Ana Monteiro1,2, Andreia Costa1,2, João Filipe1, Madalena Pinto1

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, Porto; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
E-mail: ana.mg.monteiro@gmail.com

P18. Trombose venosa - um diagnóstico a não esquecer

Paula Freitas1, Rita Fernandes2

1-USF Ara de Trajano; 2-USF Aqua Flaviae
E-mail: paulatfreitas@gmail.com

Introdução
A trombose venosa cerebral (TVC) é uma forma incomum 

de doença vascular cerebral que afecta maioritariamente mu-
lheres jovens. A sua etiologia é multifactorial, estando classi-
camente associada ao uso de contraceptivos orais, puerpério, 
infecção do SNC, doenças inflamatórias sistémicas, neoplasia, 
distúrbios hematológicos, factores genéticos, entre outros. A 
sua associação com traumatismo cefálico minor, nomeada-
mente o espirro, foi descrita em casos raros.       

Caso clínico
 Apresentamos o caso de uma mulher de 28 anos, IGIP, 

previamente assintomática, que recorreu ao serviço de 
urgência (SU) por cefaleia, náuseas e vómitos com 4 dias 
de evolução. A cefaleia, intensa, teve início súbito após um 
espirro, era holocraniana e acompanhava-se de náuseas e 
vómitos. Melhorava com analgesia, mas com intensidade 
progressivamente crescente até ao recurso ao SU. Sem 
alterações visuais, da fala ou face, alterações motoras ou 
sensitivas ou outras. Encontrava-se, desde há 2 meses, 
medicada com contraceptivo oral (Diane35®) por acne. Ao 

exame neurológico, apresentava papiledema bilateral, sem 
outras alterações. Realizou TC cerebral com veno-TC, que 
revelou trombose dos seios sigmóides, seios transversos, 
seio recto e seios longitudinal superior e inferior, bem como 
trombose de ambas as veias jugulares internas. A extensa TVC 
foi confirmada por RM cerebral com angioRM, que não revelou 
alterações parenquimatosas. O estudo analítico revelou 
anemia microcítica e ferropenia grave; a bioquímica, incluindo 
perfil lipídico, vitamina B12 e ácido fólico, função tiroideia, 
serologias, imunologia e estudo protrombótico, estudo da 
coagulação e doseamento de β-HCG, foi normal ou negativa. 
Ecocardiograma sem alterações. A doente foi hipocoagulada e 
teve alta, cerca de duas semanas depois, assintomática.

   
Conclusão

 A relação temporal entre o espirro e o desenvolvimento dos 
sintomas sugere uma relação causal, facilitada pela presença 
de outros factores predisponentes. A história de traumatismo 
minor pode facilmente escapar a colheita da história clínica, 
pelo que deverá ser activamente pesquisada.

Introdução
A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é incomum, constituin-

do apenas 1-2% dos AVC. A incidência é maior em mulheres 
jovens, facto atribuído aos anticoncecionais orais. Outras con-
dições associadas à TVC foram: gravidez/puerpério, cirurgias 
que levem a trombose dos MI, neoplasias, vasculites, trombo-
filias, traumatismos e infeções do SNC. O quadro clínico é va-
riável de acordo com a localização e extensão do atingimento: 
desde cefaleias, sinais de hipertensão intracraniana, convulsão 
a coma, muitas vezes confundida com outras doenças. A TAC 
é em geral o primeiro exame pedido. No entanto, na maioria 
dos casos, os achados são inespecíficos e, em cerca de 30%, 
é normal. A RM é o gold standard. O tratamento precoce pode 
prevenir complicações, resultando na maior parte dos casos 
em bom prognóstico clínico.        

Caso clínico
 Doente, sexo feminino, 46 anos de idade, trazida ao SU por 

quadro de sonolência e vertigens com 24h de evolução. Ante-
cedentes de tumor cerebral operado (mais de 10 anos) e hipoti-
roidismo. Há cerca de 3 meses, submetida a cirurgia por fratura 
trocantérica e dos ossos da perna, tendo tido alta de uma UCC 
15 dias antes. Encontrava-se a fazer fisioterapia, deambulan-
do com canadianas; estava medicada com hidrocortisona, le-
votiroxina, esomeprazol e anovulatório (Minigest®). Referia 2 
episódios de vómitos, náuseas e mal-estar generalizado. Ao 

exame objetivo, consciente e orientada, mas muito sonolenta; 
sempre deitada não tolerando ortostatismo. Apirética e sem 
outros défices focais. Foram solicitados exames complementa-
res, tendo a TAC cranioencefálica revelado, de novo, extensa 
trombose dos seios venosos durais. Foi internada, sob HBP em 
dose terapêutica, para investigação etiológica e monitorização 
da evolução.

Conclusão
 O diagnóstico de TVC é difícil, pois pode mimetizar outras 

doenças e requer exames específicos nem sempre imediata-
mente acessíveis e caros. O diagnóstico tardio pode levar a 
danos irreparáveis. Deste modo, um quadro neurológico asso-
ciado a determinados contextos protrombóticos ou alterações 
da TAC, deve levantar suspeita. O presente caso foi sugestivo, 
sendo fatores de risco o anovulatório e a história de cirurgia or-
topédica. A terapêutica com heparina na fase aguda seguida de 
anticoagulante oral demonstrou-se segura e eficaz na preven-
ção da progressão da doença, recidiva e rápida recuperação 
do quadro neurológico na maioria dos casos. A investigação 
etiológica para corrigir condições associadas/predisponentes 
também é prioritária. Foi recomendada suspensão dos antico-
cecionais orais. Geralmente o prognóstico é bom, no entanto 
cerca de 1/4 morre ou não recupera totalmente. O seu acom-
panhamento justifica-se para vigiar complicações que podem 
surgir após a alta.
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P19. Trombose de seios venosos - revisão clínica e epidemiológica
Augusto Ferreira, Sandra Moreira, José Roriz, Peter Grebe, José Leal Loureiro
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira
E-mail: augusto.ferreira@chedv.min-saude.pt

Introdução
A trombose de seios venosos (TSV) é uma causa ainda sub-

-diagnosticada de acidente vascular cerebral. A incidência na 
população geral é de cerca de 1,3 casos/100.000/ano, sendo 
consideravelmente superior nas mulheres jovens (podendo 
atingir os 2,8 casos/100.000/ano). Permanecem como princi-
pais fatores de risco o puerpério, a contraceção hormonal e os 
distúrbios da coagulação. O tratamento passa pela hipocoa-
gulação, cuja duração é variável consoante a etiologia subja-
cente. A grande maioria dos doentes não desenvolve sequelas 
neurológicas a longo prazo, mas 3 a 15% dos doentes não so-
brevivem à fase aguda.       

Objectivos
 Caracterização do espectro clínico associado às TSV.   

Metodologia
 Estudo retrospetivo dos doentes internados com o diagnós-

tico de TSV, entre Janeiro de 1999 e Novembro de 2013. Re-
visão sistemática dos dados obtidos por consulta do processo 
clínico. Análise estatística recorrendo ao SPSS.

Resultados
 Identificaram-se 40 doentes, traduzindo uma incidência anual 
de 0,9 casos/100.000hab. Vinte e nove doentes eram mulheres 
(72,5%), com uma mediana de idades de 39 anos [17-61anos]; 
11 eram homens (27,5%), com uma mediana de idades de 67 
anos [14-82anos]. A apresentação clínica foi cefaleia em 92,5% 

dos casos, défices neurológicos focais em 52,5% (sendo hemi-
parésia e afasia os mais frequentes), vómitos em 37,5% e cri-
ses epilépticas em 35%. A cefaleia foi manifestação isolada em 
9 doentes (22,5%), sem atraso estatisticamente significativo no 
diagnóstico comparativamente aos demais doentes. A trombo-
se ocorreu em apenas um seio em 45% dos casos (sendo os 
seios longitudinal superior e laterais os mais frequentemente 
envolvidos) e nos restantes casos vários seios encontravam-
-se atingidos. Em 59% dos doentes com cefaleia bilateral, a 
trombose foi bilateral ou medial; em respetivamente 62% e 
67% dos casos de cefaleia hemicraniana esquerda ou direita, a 
trombose foi ipsilateral (p=0,038). A investigação realizada per-
mitiu identificar fatores de risco não modificáveis em 6 doentes 
(15%) e modificáveis em 24 (60%), tendo sido inconclusiva em 
10 doentes (25%). Dois doentes faleceram (5%), 11 doentes 
(27,5%) tiveram alta mantendo défices neurológicos e 27 doen-
tes (67,5%) estavam assintomáticos.

Conclusões
 A incidência anual de TSV foi semelhante à internacional-

mente descrita. A cefaleia foi o sintoma mais frequente (92,5%), 
mas em apenas 22,5% foi a manifestação isolada. A lateralida-
de da cefaleia correlacionou-se, de forma estatisticamente sig-
nificativa, com a lateralidade do seio trombosado. Na maioria 
dos casos foi possível identificar fatores de risco pró-trombóti-
cos, no entanto o número de casos idiopático foi ligeiramente 
superior ao descrito na literatura.

P20. Avaliação da eficácia do estudo de perfusão cerebral por 
tomografia computorizada na identificação de penumbra 
isquémica.

José Eduardo Alves, Ângelo Carneiro, João Xavier
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: zeedualves@gmail.com

Introdução
O estudo de perfusão cerebral por tomografia computoriza-

da (CTP) integra frequentemente a avaliação inicial do doen-
te com AVC isquémico agudo, com o objetivo de diferenciar o 
tecido enfartado da área de penumbra isquémica, auxiliando 
deste modo na seleção de candidatos para trombectomia in-
traarterial.       

Objectivos
 Neste trabalho, avaliou-se a fiabilidade da interpretação 

qualitativa dos mapas de CTP na definição da área de penum-
bra isquémica.   

Metodologia
 Estudo retrospetivo dos estudos de CTP de 45 doentes 

admitidos consecutivamente na nossa instituição com AVC is-
quémico da circulação anterior e evidência de trombo proximal. 
Dois neurorradiologistas efetuaram uma avaliação qualitativa 
dos mapas de volume sanguíneo cerebral (CBV) e de tempo 
médio de trânsito (MTT), utilizando o TC de controlo às 24 ho-
ras como marcador da área de enfarte final. Para cada corte 
analisado, a área de alteração qualitativa nos mapas de CBV e 
MTT foi classificada como sendo menor, igual ou maior do que 
a área de enfarte na TC de controlo.

Resultados
 3 /45 (7%) doentes apresentaram lesões no estudo CBV 

inicial com dimensões superiores às lesões no TC de controlo; 
34/45 (76%) doentes evidenciaram áreas de enfarte final me-
nores do que as áreas de alteração no mapa de MTT. No gru-
po de doentes sem recanalização (n=19), 12 indivíduos (63%) 
apresentaram áreas de enfarte final com menores dimensões 
do que as lesões no mapa de MTT à admissão. 

Discussão
 As áreas com alteração no mapa de CBV inicial são um 

marcador fiável para lesões isquémicas irreversíveis; contudo, 
raramente, o mapa de CBV pode sobrestimar a dimensão do 
enfarte final, devido ao efeito do atraso da chegada do produto 
de contraste ao cérebro. Na maioria dos doentes sem recana-
lização vascular aguda, a lesão no mapa de MTT à admissão 
sobrestimou a área de enfarte final; este aspeto deve-se ao 
facto de a avaliação qualitativa do MTT não permitir a diferen-
ciação entre a “verdadeira” penumbra em risco de enfarte e o 
tecido com oliguemia benigna, que não irá enfartar. 

Conclusões
 A avaliação qualitativa dos mapas de CBV e MTT pode so-

brestimar a área real de penumbra isquémica.
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P21. Perfil Tiroideio Preditivo no Acidente Vascular Cerebral 
Isquémico Agudo

Francisco Javier Ros Forteza1, Laureano Jesús Cacho Gutiérrez2

1-U-AVC da U.L.S.-Guarda, E.P.E.; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Universitário de Salamanca
E-mail: javierros40@hotmail.com

Introdução
A disfunção tiroideia tem um papel na patogenia do AVC 

isquémico e pode sugerir o mecanismo subjacente (embólico 
versus aterotrombótico). O desequilíbrio existente entre coa-
gulação e fibrinólise na disfunção tiroideia aumenta o risco de 
AVC.       

Objectivos
 Estudar a relação entre a função tiroideia e o AVC isquémi-

co agudo. Analisar as diferenças para as variáveis estudadas 
entre os diferentes subgrupos de AVC: normotiroideio, hiperti-
roideio, hipertiroideio subclínico, hipotiroideo, hipotiroideio sub-
clínico e síndrome eutiroideio doente (SED). Propomos obter 
um perfil clínico dos diferentes subgrupos de AVC.

Metodologia
 Estudo de casos (354 doentes), de tipo transversal, obser-

vacional de doentes adultos sem limite de idade, internados na 
U-AVC por AVC isquémico agudo num período de 2 anos. Fo-
ram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, factores de 
risco vascular, escala NIHSS, territórios vasculares de acordo 
com a classificação OCSP, lateralidade do AVC, AVC prévio, 
AIT prévio, sequelas de AVC prévio, perfil tiroideio global, perfil 
lipídico, ácido úrico, NT pro-BNP, PCR, Vs, tratamento da fun-
ção tiroideia e mortalidade. A determinação da função tiroideia 
foi realizada durante a primeira semana do AVC. Foram excluí-
dos os factores que interferem com a função tiroideia. Foi obti-
do consentimento informado. Utilizaram-se testes qui2, ANOVA 
e teste de Tukey.

Resultados
 Foram observadas alterações da função tiroideia num 44,1% 

dos doentes com AVC isquémico agudo. Foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes 
subgrupos de AVC para as seguintes variáveis: sexo (mulheres 
para hipertiroideio subclínico, hipertiroideio e hipotiroideio sub-
clínico, homens para hipotiroideio e SED), idade média (maior 
para hipertiroideio subclínico e SED, menor para hipotiroideio), 
escala NIHSS (maior para hipertiroideio subclínico e SED; me-
nor para hipotiroideio subclínico). Triglicérideos (maior para 
hipotiroideio), LDL-colesterol (maior para hipotiroideio subclíni-
co), HDL-colesterol (menor para hipotiroideio subclínico), trata-
mento da função tiroideia (o maior grupo tratado hipertiroideio) 
e mortalidade (o grupo com a maior mortalidade para hipertiroi-
deio subclínico e o normotiroideo para a menor mortalidade).

   
Conclusões

 A determinação de rotina do perfil tiroideio na primeira se-
mana do AVC isquémico agudo pode fornecer informações no 
curso, prognóstico e tratamento do AVC. Propomos o scree-
ning da função tiroideia em todos os doentes com AVC e / ou 
Fibrilhação Auricular (embora não tenha sofrido um AVC), in-
dependentemente da idade. Além disso, também em qualquer 
doente com hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, quer ou 
não apresente um AVC, especialmente se é do sexo feminino e 
tem mais de 50 anos. Serão necessários mais estudos para es-
clarecer o papel da função tiroideia no AVC isquémico agudo.

P22. Perfil Cognitivo na fase Aguda do AVC isquémico

Sara Pires Barata1,2, Lara Azinheiro1,2, António Silva1,2, Duarte Parreira1,2, Sandra Claro1,2, S. Galo1,3, Carmen Corzo1, Silvia Lourenço1, 
Luísa Rebocho1

1-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Hospital do Espirito Santo EPE-Évora; 2-Unidade de AVC, Hospital do Espirito Santo EPE-Évora;
3-Serviço de Imagiologia, Hospital do Espirito Santo EPE-Évora
E-mail: spiresbarata@gmail.com

A deterioração cognitiva no pós AVC, tem vindo a ser ampla-
mente estudada. Contudo, quando nos reportamos à fase agu-
da, o mesmo não se verifica. O objectivo do presente estudo é 
caracterizar o perfil cognitivo dos doentes com AVC isquémico, 
na Unidade de AVC.

Do total de doentes admitidos na nossa UAVC nos últimos 
18M, foram avaliados 177, sendo critérios de exclusão da 
amostra diagnóstico de patologia psiquiátrica e deterioração 
cognitiva prévias. Todos os doentes foram avaliados por um 
neuropsicólogo ou por um psicólogo clínico especificamente 
treinado, recorrendo ao nosso protocolo de avaliação neurop-
sicológica sumário, que inclui o O-LOG/C-LOG, linguagem, 
praxias, gnosias, teste do relógio, teste da cópia da casa e in-
ventário neuropsiquiátrico.

A maioria dos doentes eram do sexo masculino (64%) e 
34% tinham uma idade compreendida entre os [70-80A[, com 
42% a terem uma escolaridade inferior ou igual ao 4ºA. Mais 

de metade foram avaliados entre as 48 e as 72h de evolução 
do AVC. Em 52% o AVC foi no hemisfério direito, com NIHSS 
à entrada de 3, em 15% dos doentes. Segundo a classificação 
de Bamford, 46% foram PACs. A orientação estava alterada 
(em pelo menos um eixo) em 13% e 61% apresentaram dete-
rioração cognitiva em pelo menos um dos domínios cognitivos 
estudados. O funcionamento executivo e a evocação estavam 
alterados em 64% dos doentes. No que diz respeito ao estado 
de humor 24% apresentavam sintomatologia depressiva.

A deterioração cognitiva estava presente em mais de me-
tade dos doentes avaliados, com alterações específicas ao 
nível do funcionamento executivo e evocação, com presença 
de sintomatologia depressiva. A caracterização deste perfil em 
fase aguda, será importante na implementação de estratégias 
de reabilitação mais ajustadas, pelo que mais investigação é 
necessária.
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P23. Recorrência de eventos vasculares e complicações num grupo 
de doentes submetidos a encerramento percutâneo de foramen 
oval patente

Joana Martins, Rui Felgueiras, Carlos Correia
Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: jcsfmartins@gmail.com

Introdução
O foramen oval patente (FOP) é um factor de risco conheci-

do de AVC no jovem. A prevenção secundária através do encer-
ramento percutâneo é controversa, não havendo uma relação 
benefício-risco claramente estabelecida. A arritmia cardíaca é a 
complicação mais frequente decorrente do procedimento.        

Objectivo
 Caracterizar um grupo de doentes com AVC criptogénico 

submetidos a encerramento percutâneo de FOP e avaliar a re-
corrência de sintomas e complicações através de um questio-
nário telefónico.   

Materiais e Métodos
 Identificaram-se os doentes submetidos a encerramento 

percutâneo entre Janeiro de 2009 e Agosto de 2013, utilizando 
a base de dados da UAVC e processo clínico hospitalar. De 18 
doentes, com proporção de sexos de 1:1 e média de idade de 
43,5 anos (16-67), 2 manifestaram AIT como evento de apre-
sentação e dezasseis apresentaram enfarte cerebral (8 POCI, 
4 PACI, 3 LACI e 1 TACI). Todos apresentavam FOP detetado 
por doppler transcraniano com bubble test e confirmado por 
ecocardiograma transesofágico. Seis apresentavam aneuris-
ma do septo interauricular. Nenhum doente tinha antecedentes 
de arritmia. Foram intervencionados num intervalo médio de 
11,2±11,6 meses. Nenhum teve complicações peri-operatórias. 
Por contacto telefónico, aplicou-se um questionário de rastreio 

de sintomas neurológicos e cardíacos e a escala de mRankin.

Rersultados
 O questionário foi aplicado com intervalo médio de tempo 

após encerramento de 33,9±13,5 meses. Um doente apresen-
tou um evento interpretado como AIT na forma de alteração da 
sensibilidade de um hemicorpo, 14 meses após o procedimen-
to, motivo pelo qual iniciou hipocoagulação. Dois doentes de-
senvolveram FA de novo, diagnosticada 12 dias e 2 anos, res-
petivamente, após o procedimento. Arritmia sinusal foi detetada 
em 1 doente; 3 referiram episódios frequentes de palpitações e 
2 episódios esporádicos. Dois referiram dor torácica recorrente. 
Registou-se 1 morte de causa não esclarecida 16 meses após 
a implantação do dispositivo, tratando-se de uma doente de 55 
anos, asmática, que desenvolveu FA paroxística de novo. Atual-
mente doze doentes apresentam mRankin=0, dois mRankin=1, 
dois mRankin=2, um mRankin=3 e um mRankin=6.

Conclusão
 Os nossos resultados estão de acordo com os descritos 

na literatura em relação à provável eficácia na prevenção de 
recorrência de sintomas neurológicos do encerramento per-
cutâneo do FOP. No entanto, as alterações do ritmo cardíaco 
são frequentes, fator a ser ponderado na seleção criteriosa dos 
candidatos ao procedimento. Realça-se a necessidade de ava-
liações cardíacas periódicas no seguimento destes doentes.

P24. Variações de volume de uma série de aneurismas cerebrais 
parcialmente trombosados após oclusão completa por via 
endovascular

Ângelo Carneiro
Oxford Neurovascular and Neuroradiology Research Unit, Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, UK
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
E-mail: angelocarneiro.neurorradiologia@chporto.min-saude.pt

Introdução
Os aneurismas intracranianos de grandes dimensões apre-

sentam frequentemente trombose parcial do saco aneurismá-
tico. Tem sido sugerido que, devido a processos inflamatórios 
da parede do vaso, estes aneurismas podem continuar a ex-
pandir-se, mesmo quando o seu lúmen se encontra ocluído. O 
objetivo desta investigação foi avaliar as variações do volume 
externo de uma série de aneurismas de grandes dimensões 
(diâmetro > 20mm), parcialmente trombosados, após oclusão 
completa por via endovascular.       

Metodologia
 Durante um período de 5 anos, 29 aneurismas de grandes 

dimensões foram tratados por via endovascular, numa única 
instituição. Destes, 17 eram parcialmente trombosados, dos 
quais 8 foram completamente ocluídos por via endovascular. 
Realizou-se análise retrospectiva destes 8 casos em termos 
de dados demográficos, apresentação clinica, volume do aneu-
risma e alteração do sinal (ponderações T2 de RM) do parên-
quima cerebral peri-aneurismático, antes e após o tratamento 
endovascular.   

Resultados
 Cinco indivíduos eram do sexo feminino; a idade à apre-

sentação variou entre os 17 e os 72 anos (média 60 anos). 
Um aneurisma originava-se no segmento cavernoso da arté-
ria carótida interna (ACI), quatro no segmento supraclinoideu 

da ACI, dois na artéria comunicante anterior e um na artéria 
basilar. Nenhum dos aneurismas havia rompido; seis doentes 
apresentaram-se com sinais relacionados com efeito de massa 
(compressão do parênquima cerebral ou de nervos cranianos), 
um com crises epilépticas e outro após um enfarte cerebral. 
Antes do tratamento o volume dos aneurismas variava entre 
2998 e 15194 mm3 aneurismas variava entre os 56 e os 84% 
(média 66%); em três casos havia alteração do sinal do parên-
quima cerebral peri-aneurismático. O tratamento endovascular 
consistiu em oclusão proximal da artéria em um caso, emboli-
zação com espiras metálicas e stent em três casos e diversão 
de fluxo em 4 casos. Após o tratamento, o seguimento variou 
entre os 6 e os 27 meses (média 14 meses). Dos oito aneuris-
mas, nenhum aumentou de tamanho após a oclusão completa; 
dois mantiveram dimensões idênticas e seis diminuíram de ta-
manho. Em todos os casos em que existia alteração do sinal 
do parênquima peri-aneurismático, a extensão desta alteração 
diminuiu após o tratamento.

Conclusões
 Nesta série, a oclusão completa por via endovascular de 

aneurismas de grandes dimensões parcialmente trombosados 
levou, na maior parte dos casos, a redução das dimensões 
e a regressão da alteração do sinal do parênquima cerebral 
peri-aneurismático. Estes resultados sugerem que a oclusão 
completa por via endovascular é eficaz no tratamento destes 
aneurismas.
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P26. Fisioterapia e Interface Cérebro-Computador: abordagem 
combinada para melhorar a neuroplasticidade em doentes com 
Acidente Vascular Cerebral – Estudo Randomizado Controlado

Raquel Carvalho1,2, Nuno Sérgio Dias1, João José Cerqueira1

1-Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde-Escola de Ciências da Saúde (ICVS-ECS), Braga; 
2-Instituto Politécnico de Saúde do Norte – Escola Superior de Saúde de Vale do Sousa (IPSN-ESSVS), Paredes
E-mail: raquel.carvalho@ipsn.cespu.pt

Introdução
A prática de imaginação motora (IM) aliada à fisioterapia (FT) 

parece conduzir a ganhos funcionais em doentes com AVC. Es-
tudos sugerem que o uso de eletroencefalografia como parte 
de um sistema de interface cérebro-computador (EEG-based 
BCI system) guia a performance durante a prática mental de 
movimentos.

Objectivo
Estudar o impacto da combinação da IM com neurofeedback 

através de um “EEG-based BCI system” com a FT, na neu-
roplasticidade em doentes com sequelas motoras de AVC em 
fase crónica. 

        
Metodologia

 Nove pacientes foram randomizados por um de três grupos: 
Grupo I com sessões diárias de FT durante 4 semanas, Grupo 
II com sessões diárias FT associadas a 3 sessões/semana de 
prática de IM com Neurofeedback num total de 4 semanas e 
Grupo III semelhante ao grupo II mas com pseudo-neurofee-

dback (sham). A neuroplasticidade foi avaliada através de um 
paradigma de blocos na ressonância magnética funcional, jun-
tamente com EEG, pré e pós intervenção. 

Resultados
 Após intervenção observa-se no Grupo II uma diminuição 

das áreas corticais ativadas durante o movimento da mão afe-
tada, indicando um aumento da especificidade cortical e um 
aumento em termos de Índice de Simetria no EEG, comparati-
vamente aos elementos dos outros grupos. 

Conclusão
 A plasticidade cerebral pode ser modificada mesmo em do-

entes com lesões crónicas, parecendo haver maior mudança 
no grupo sujeito a prática de IM com Neurofeedback.

Agradecimentos
 A todos os profissionais da Unidade AVC do Centro Hospita-

lar de São João, em particular à Dra. Elsa Azevedo.

P27. Caraterização de doentes com sequelas de Acidente Vascular 
Cerebral

Pedro Gomes, Manuel Vueba
Instituto Superior de Ciências de Saúde, Universidade Agostinho Neto, Luanda
E-mail: mazissa@hotmail.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui uma das prin-

cipais causas de morte em Angola. Para minimizar as suas se-
quências é preciso que, para além da prevenção, a população 
esteja informada das suas consequências, prevenção e trata-
mento necessário.

Objetivo
Caraterizar os doentes com sequelas de AVC bem como 

identificar o tratamento não medicamentoso e farmacológico 
prestado durante o internamento no Centro de Medicina Física 
e Reabilitação de Luanda.          

Metodologia
 Realizou-se um estudo retrospectivo, baseado na recolha 

de dados dos doentes com sequelas de AVC num universo po-
pulacional de 270 doentes dos quais foram selecionados de 
forma aleatória simples uma amostra de 27 doentes. A fonte de 
dados foram os processos clínicos dos doentes.  

 
Resultados

 Dos 27 doentes estudados do CMFR de Luanda verificou-se 

que o maior número de casos corresponde ao sexo masculino 
com 70% num total de (19). Quanto ao tratamento não medi-
camentoso, 100% dos casos foram submetidos ao tratamento 
fisioterapêutico em técnicas de cinesioterapia, infravermelho, 
estimulação elétrica e a hidromassagem. No que respeita aos 
medicamentos prescritos, captopril representa 38% sendo 
prescrito em 16 doentes, seguido por atenolol com 19% pres-
crito em 8 doentes e o menos prescrito foi a propanolol com 5% 
prescrito em 2 doentes.

Conclusões
 A aplicação atempada das técnicas de fisioterapia, em doen-

tes com AVC, pode acelerar a recuperação do mesmo, aumen-
tando a possibilidade da sua completa reabilitação, diminuindo 
no máximo as sequelas da doença, razão pela qual 100% dos 
casos em estudo foram submetidos a essas técnicas. Nos me-
dicamentos prescritos para o tratamento da HTA, nos doentes 
em estudo, abrange tanto anti-hipertensivos, como também os 
diuréticos e anticoagulante (aspirina), sendo, o captopril o mais 
prescrito com 38% e atenolol com 19% e o menos prescrito foi 
o propanolol com 5%.
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P28. Reabilitação de alterações do tónus do membro superior após 
AVC - Caso Clínico

Filipe Bettencourt1,2, Luis Boaventura1,3, Luis Gonçalves1, Carla Afonso1, Jorge Jacinto1

1-Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão; 2-Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca; 3-Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
E-mail: bettencourt.oliveira@gmail.com

Introdução
O AVC é a principal causa de incapacidade a nível mundial. 

Aproximadamente 40% dos sobreviventes de AVC não recu-
peram a funcionalidade do membro superior. (1,2) A lesão da 
via piramidal e das fibras corticoreticuloespinhais causam um 
sindrome do neurónio motor superior. (3) Os doentes com lesão 
encefálica crónica adquirida, com lesão do neurónio motor su-
perior, apresentam uma incidência elevada de espasticidade 
do membro superior. Esta limitação da actividade pode redu-
zir a capacidade de participação activa e consequentemente a 
qualidade de vida. 

Os sintomas associados à espasticidade, nomeadamente as 
reacções associadas constituem factores com interferência ne-
gativa na qualidade de vida dos doentes. 

Caso Clínico
Os autores apresentam o caso de uma doente de 55A, com 

antecedentes pessoais de hipertensão arterial, diabetes melli-
tus não insulino-dependente, vítima de Acidente Vascular Ce-
rebral hemorrágico talamocapsular direito a 24/11/2012. O qua-
dro neuro-motor era caracterizado por hemiparésia esquerda, 
parésia facial central e disartria. Cumpriu programa de reabili-
tação em regime de internamento e 3 meses após a alta apre-
sentava uma recção associada do membro superior durante 
a marcha, num padrão raro caracterizado por rotação interna, 
extensão e abdução do ombro, sem aumento do tónus a nível 
do cotovelo, punho e dedos. Com recurso a electromiografia di-

nâmica no contexto de análise laboratorial do movimento foram 
escolhidos os músculos a tratar com injecção intramuscular de 
toxina botuliníca tipo A e estabelecido uma programa dirigido 
de reabilitação. Foram injectados os músculos supra-espinho-
so, deltóide médio, deltóide posterior e supra-espinhoso, numa 
dose total de 500U de abobotulinumtoxinA. A intervenção te-
rapêutica permitiu a resolução da recção associada durante a 
marcha, com melhoria do padrão e da segurança desta acti-
vidade funcional. Os autores ilustram com video a avaliação 
comparativa pré e pós intervenção de reabilitação.          

Conclusão
 A intervenção multidisciplinar dirigida permitiu cumprir os ob-

jectivos estabelecidos para a intervenção terapêutica dirigida, 
evidenciando a associação entre os efeitos do tratamento de 
reabilitação e a melhoria da qualidade de vida.

1. Parker VM, Wade DT, Langton HR. Loss of arm function 
after stroke: measurement, frequency, and recovery. Int Rehabil 
Med. 1986;8(2):69–73.

2. Heller A, Wade DT, Wood VA, Sunderland A, Hewer RL, 
Ward E. Arm function after stroke: measurement and reco-
very over the first three months. J Neurol Neurosurg Psychia-
try.1987;50(6):714–9.

3. Sommerfeld DK, Eek EU, Svensson AK. Spasticity after 
stroke: Its occurrence and association with motor impairments 
and activity limitations. Stroke. 2004;35:134–9.

P29. Conhecimentos dos Transeuntes da Praça do Geraldo sobre AVC 

Maria José Abrantes Bule1, Isabel Maria Tarico Bico Correia1, Maria João Marques2, Maria Margarida Santana Fialho Sim-Sim1

1-Universidade de Évora; 2-Hospital do Espirito Santo, Évora
E-mail: mjosebule@uevora.pt

Introdução
Na população portuguesa o AVC constitui a primeira causa 

de morte, com significado na taxa de anos de vida perdidos (1). 
A morbilidade por AVC acarreta estados sensíveis do doente 
(2) e recursos avultados. Estudos estrangeiros relatam o co-
nhecimento da população sobre AVC (3-5), contudo na região 
Alentejo, com elevada taxa de mortalidade (6), a perspetiva do 
cidadão não está documentada. 

Objetivos
Descrever os conhecimentos que transeuntes circunstan-

ciais da praça principal da cidade de Évora possuem sobre 
AVC.          

Metodologia
 Estudo descritivo, transversal, realizado na comemoração 

da semana do AVC. Assegurou-se o carácter voluntário da par-
ticipação. Dos 233 abordados 207 concordaram em participar. 
Formulário com questões dicotómicas inquiria sobre a ocor-
rência pessoal de diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol 

elevado, doença cardíaca e hábitos tabágicos. Face a duas 
checklist solicitava-se o reconhecimento de fatores de risco 
para AVC e de sinais e sintomas. Inquiriam-se os sujeitos sobre 
a informação oferecida pelos serviços de saúde relativamente 
ao AVC.

Resultados
 Exceto um, todos os participantes já ouviram falar de AVC, 

destacando-se como fonte de informação a televisão (N=191; 
92.7%). Na análise de respostas múltiplas observou-se que na 
percentagem individual de cada item da checklist a hiperco-
lesterolémia é a condição mais apontada (92.7%). Seguem-se 
as doenças do coração (178 menções; 86.4%) e o tabagismo 
(169; 82%). Tomando-se os sujeitos que identificam como fato-
res de risco o tabagismo, doença cardíaca, colesterol elevado 
e a diabetes, contatou-se que as representações percentuais 
são mais elevadas naqueles que já têm presente na sua saúde 
tal patologia ou comportamento. Nos sujeitos que reconhecem 
a idade avançada como fator de risco, aqueles com mais de 65 
anos valorizam menos este fator. 
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P30. A influência de parâmetros sociais no conhecimento de sinais de 
sintomas de Acidente Vascular Cerebral

Juliana Sá, Miguel Castelo-Branco, Luís Patrão e Ricardo Tjeng
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, Centro Hospitalar Cova da Beira, Covilhã
E-mail: julianampsa@gmail.com

Introdução
Os factores de risco associados ao AVC têm sido amplamen-

te estudados e encontram-se, hoje, detalhadamente documen-
tados na literatura. No entanto, não acontece o mesmo com 
os factores sociais e económicos que foram temáticas menos 
abordadas. O reconhecimento dos sinais e sintomas e a recor-
rência imediata ao serviço de urgência maximizam a possibi-
lidade de tratamento e recuperação após AVC. Desta forma, 
torna-se essencial avaliar o conhecimento da população acer-
ca dos sinais e sintomas de AVC bem como as variáveis que 
influenciam a recorrência ao Serviço de Urgência. 

Objectivos
O objectivo deste estudo consiste na descrição das caracte-

rísticas sociais e culturais dos doentes que sofreram um AVC, 
e na relação que estas têm com o conhecimento de sinais e 
sintomas e percepção da gravidade permitindo, desta forma, 
construir uma campanha de educação para a saúde eficaz e 
adequada à população. 

Metodologia
Recolheram-se os dados dos doentes que estiveram interna-

dos na Unidade de Acidente Vascular Cerebral do Centro Hos-
pitalar da Cova da Beira, entre Janeiro e Dezembro de 2011 e 
foi aplicado um questionário por via telefónica. Os dados colhi-
dos foram analisados através de IBM Software Package for So-

cial Sciences (SPSS®), versão 19.0 para Microsoft Windows®. 

Resultados
Foram incluídos no estudo 101 indivíduos com a idade média 

de 72.3 anos. Sessenta e dois por cento eram do sexo mascu-
lino, 55% viviam em área rural, 63.4% completaram o ensino 
primário e 37.6% eram operários. Quarenta e um por cento 
dos indivíduos classificaram a sua percepção da situação no 
momento de instalação do AVC como “nada grave” e 87.1% 
não souberam enumerar espontaneamente pelo menos um si-
nal ou sintoma de AVC. Não se estabeleceu relação entre o 
conhecimento de sinais e sintomas e a residência em zona ur-
bana ou rural (p=0,093). Doentes que se fizeram transportar de 
ambulância ou com maior percepção de gravidade da situação 
tiveram um menor tempo de chegada ao hospital (p=0.003 e 
p=0.002, respectivamente). 

Conclusões
O conhecimento acerca dos sinais e sintomas de AVC pro-

vou-se muito limitado pelo que parece ser necessária a criação 
de programas efectivos e estruturados de prevenção da do-
ença, que eduquem acerca dos sinais e sintomas que devem 
motivar uma recorrência imediata ao SU, utilizando meios de 
comunicação eficazes e adaptados à população, de forma a 
optimizar as hipóteses de tratamento e recuperação plena.

Na checklist com os sinais e sintomas, obtiveram-se 1326 
menções. Os três sintomas mais reconhecidos são a dormên-
cia de um dos lados do corpo (185 menções; 90.7%), fraqueza 
de um dos lados do corpo (164 menções; 80.4%), dificuldade 
em falar (163 menções; 79.9%). Mais de metade dos sujeitos 
qualifica como pouca (N=104; 50.2%) ou nenhuma (N=23; 
11.1%) a informação oferecida pelos serviços de saude.

Conclusões
 A entidade patológica não é estranha à amostra e parece es-

pelhar a consciencialização de hábitos culturais, estilos de vida 
e ainda os esforços da DGS nos programas e comemorações 
como forma de sensibilizar a população. A rapidez de ativar o 
socorro poderá contudo constituir uma área a desenvolver no 
conhecimento da população, já que cerca de metade dos parti-
cipantes considera parca a informação oferecida.
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P29. Conhecimentos dos Transeuntes da Praça do Geraldo sobre AVC 
(cont.)
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