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Head of the Hemodynamics Laboratory of the Stroke Unit Neurovascular Unit,

Department of Neurology Hospital Universitari Vall d´Hebron. 
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Professor Gert Kwakkel started his career as a physical therapists and movement scientists at the VU University 
medical Centre in Amsterdam. In 1998, he received his PhD on the thesis entitled: Dynamics in functional 
recovery after stroke. Professor Kwakkel received a chair ‘Neurorehabilitation’ at the VU University Medical 
Centre in Amsterdam in March 2008 and head research of the department neurorehabilitation of rehabilitation 
centre Reade in Amsterdam. His chair is dedicated to translational research in the field of neurorehabilitation 
with special interest in Stroke, Parkinsons’s Disease and Multiple Sclerosis. Professor Kwakkel published 
more than 169 papers in leading scientific journals such as The Lancet, The Lancet Neurology, BMJ and 
Stroke (Hirsch Index 44). Based on a prestigious advanced grant from the European Research Council (ERC), 
Professor Kwakkel belongs to one of the top researchers of the VU University in Amsterdam. This ERC 
idea is in collaboration with the Technical University of Delft (Prof. dr. Frans van der Helm) and focused on 
investigating the longitudinal relationship between stroke recovery and brain plasticity. Professor Kwakkel is 
member of the management board of Research Institute Move at the VU University and European Managing 
Editor of the journal Neurorehabilitation & Neural Repair (NNR). In addition, he is member of the editorial 
board of Stroke, International Journal of Stroke, Journal Rehabilitation Medicine and Physiotherapy Research 
International Research. Finally, professor Kwakkel is president of the Dutch Society of NeuroRehabilitation 
(DSNR; www.neurorehab.nl).  
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Born in 1959 in Esch/Alzette, Luxembourg
Pregraduate Studies:  Humboldt University, Berlin, Germany 1978-1984
Doctorate (MD): Institut für Klinische und Pathologische Biochemie der Charité,  Berlin 1984-1985.
Postgraduate Studies: 29.01.91 award of “Specialist in Neurology” Trier, Germany
Doctorate (PhD): Université de Lorraine, France, 2013 on the epidemiology of vertigo and its comorbidites
Present Clinical Post: Consultant Department of Neurology
 Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, since 1995
Scientific Activities: Chair, Classification Committee of Vestibular Disorders, 
 Barany Society (www.baranysociety.nl)
 President, Conseil Scientifique, Luxembourg (www.conseil-scientifique.lu)
 Member, Scientific Committee of the European Academy of Neurology since 2014
Present Administrative Posts: President, UEMS Section and Board of Neurology
 (http://www.uems-neuroboard.org/) since 2011
 President, Société Luxembourgeoise de Neurologie since  2015 (www.neurologie.lu)
 National delegate in the Council of the EAN (European Academy of Neurology) 
 since 2014.
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Natalia Perez de la Ossa

Dr. Pérez de la Ossa is a board certified neurologist specialist in vascular neurology, with experience on 
acute treatment, intravenous and endovascular reperfusion therapies, neuroimaging and neurosonology. 
Her postgraduate medical training included a neurology residency and a neurovascular fellowship in HUGTP 
including a 6-month stay in the Royal Melboure Hospital, Australia.  Within her areas of interest she has been 
working during the last years on the pre-hospital organization of stroke care. She is member of the catalan 
committee of Stroke Code and Telestroke system in Catalonia working together with other experts and with the 
catalan public health agency. She also collaborates on the EFNS/ESO/EFN Task Force for the publication of 
pre-hospital acute stroke care guidelines. Since 2011 she leads a project based on the development, validation 
and implementation of pre-hospital clinical scale to rapidly identify stroke patients with high likelihood of LAO 
in the pre-hospital setting, in order to deliver them to the angiographic suite with a minimum time delay. She 
has participated in multiple research trials, and has over 50 original articles and lectures in the field of cerebral 
vascular diseases. 

Patrik Michel

Patrik Michel has trained in South Africa, Boston, and Lausanne, and is now Privat Docent at the University 
of Lausanne and Deputy Physician in the Neurosciences Department of the Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV). There, he is head of the inpatient and the stroke unit of the Neurology Service and directs 
the clinical stroke research team.
He has founded and directs the Acute STroke Registry and Analysis of Lausanne (ASTRAL). His research 
interest involve acute clinical syndromes, acute stroke management, perfusion and CT-based arterial imaging 
and early prognosis.He is participating as investigator or steering committee member in preventive, diagnostic 
and acute treatment trials such as DIAS-2/3, SAINT, PERFORM, SENTIS, CLOSE,NEST-3, and several stroke 
registries (BASICS, ROPE, International PFO). He has chaired the ESO summer school, and now membership 
committee, is in the executive committee of the Swiss Stroke Society and the Swiss Stroke Unit Certification 
Commission. He gives talks to national and international audiences on all aspects of stroke, and is section 
leader in stroke syndromes and neuroradiology at the European Masters Programme for Stroke Medicine. He 
has acted as section editor of Current Opinion of Neurology and is on the editorial board of the International 
Journal of Stroke. He is publishing articles and book chapters on stroke syndromes, neuroradiological topics, 
and stroke management.

Rüdiger von Kummer 

Professor Rüdiger von Kummer trained in Psychiatry, Neurology and Radiology at the University of Heidelberg, 
Germany. He studied problems of quantitative brain perfusion measurement in the experimental animal for his 
Habilitation. Being the first describing early ischemic edema on CT associated with poor clinical outcomes in 
acute stroke patients, he designed and guided various international trials on acute stroke treatment among them 
ECASS 1-3 and DIAS 3/4. From1996 to 2014, he was Head of Diagnostic and Interventional Neuroradiology 
at the University Hospital of Dresden, Germany, and since 2009 Director of the Dresden University Stroke 
Center where he still holds position as a Senior Professor of Neuroradiology. He has served as member of the 
Executive Committee of the World Federation of Neuroradiological Societies (WFNRS) from 2002 to 2010 and 
as President of the German Society of Neuroradiology from 2008 to 2010. Since 2008, he is Section Editor for 
Interventional Neuroradiology of the Journal Neuroradiology. He has published more than 280 peer-reviewed 
articles. Since 2012, the citation frequency of his papers is exceeding 2000 per year leading to an h-index of 
56.
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Convidado da Sessão de Abertura

Miguel Rodrigues 

Licenciatura em Medicina em 1994 pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, mestrado em 
Epidemiologia Clínica no Netherlands Institute for Health Sciences da Universidade Erasmus de 
Roterdão em 2001.

Assistente Hospitalar Graduado de Neurologia, responsável pela Unidade de AVC e pelo 
Laboratório de Neurossonologia do Serviço de Neurologia do Hospital Garcia de Orta.

Membro do Conselho Diretivo do colégio da Especialidade de Neurologia da Ordem dos Médicos 
desde 2009, representante da Ordem dos Médicos na Secção de Neurologia da União Europeia 
dos Médicos Especialistas (UEMS) desde 2012, tesoureiro da Sociedade Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral desde 2012, tesoureiro da Sociedade Portuguesa de Cefaleias entre 2009 e 
2012, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurossonologia desde 2012

Membro da Comissão Científica da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e da Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral.

Duas intervenções como conferencista no Congresso Português do AVC, formador em 4 cursos, 
autor/co-autor de 20 comunicações orais e 7 cartazes no Congresso Português do AVC.
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10º Congresso – Dez anos de afirmação cientifica

O Congresso Português do AVC, realização anual da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, mercê 
essencialmente da sua qualidade cientifica é hoje geralmente reconhecido como o Grande Fórum Nacional da  
Doença Vascular Cerebral em que o AVC se insere. 

Internacionalmente também se afirmou, como provam os patrocínios Científicos que lhe são concedidos pela World 
Stroke Organization (WSO) e pela European Stroke Organization (ESO). O nosso Congresso está incluído nas agendas 
restritas da WSO e ESO, onde se encontram os acontecimentos importantes que anualmente se realizam no domínio 
do Acidente Vascular Cerebral.

O principal significado destes Patrocínios e Referências é que o Congresso Português do AVC é uma realização 
científica digna do maior crédito pelo que significa de fonte da melhor ciência no conhecimento sempre actualizado, 
porque baseado em actividade científica.

Nos dias 4, 5 e 6 de Fevereiro de 2016 realizaremos aquele que é o 10º Congresso.

Referiremos, como particularidades assinalando tal efeméride:

A presença de elevado número de convidados Estrangeiros quer integrando Sessões quer proferindo Conferências.

O convite extensivo a três Sociedades Científicas para participação em Sessões conjuntas com a SPAVC 
nomeadamente:

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) e 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC). Devemos referir pelo seu significado a assinatura do Protocolo de 
Cooperação, entre a SPC e a SPAVC a ser assinado pelos Presidentes das respectivas Direcções, precedendo a 
Sessão Conjunta SPC/SPAVC.

Salientamos ainda que o formato adoptado por esta Sociedade Científica para os seus Congressos permitindo  que 
“todos aprendam com tudo” faz apelo a que estejam presentes na Sala Plenária onde decorrerão todas as fases do 
Congresso.

Salientamos o enorme esforço que a Indústria Farmacêutica vem fazendo com a sua presença significativamente 
activa, nomeadamente com a realização de Simpósios, estes sempre elaborados com a colaboração da Comissão 
Organizadora.

O trabalho está feito. Falta o complemento que corresponde à Vossa presença pró-activa assim contribuindo para o 
enriquecimento mútuo– Vosso e Nosso.

Compareçam. Vamos ter um Grande Congresso.

Cientificamente valorizados, mais uteis seremos para os nossos doentes.

Esta é a razão primeira do esforço, despendido na realização do 10º Congresso.

Cá vos esperamos. Sejam benvindos

 Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro

 (Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)
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08h30 - 09h35 Comunicações Orais I
 Presidência - Carla Ferreira, Carlos Correia

09h35 - 10h40 Sessão conjunta com APMGF - Prevenção do AVC isquémico 
 Presidência - Castro Lopes, Rui Nogueira
09h35 - 09h55 Intervenções não farmacológicas - Fernando Pita
09h55 - 10h15 Intervenções farmacológicas na prevenção primária - Luís Alves
10h15 - 10h35 Como gerir a politerapia no doente de alto risco - Espiga de Macedo
10h35 - 10h40 Questões

10h40 - 11h10 Intervalo

11h10 - 12h05 Simpósio Aliança Bristol Myers Squibb / Pfizer
 Percorrer a evidência clínica da anticoagulação na prevenção do AVC 
 Chairman - Elsa Azevedo
 Palestrantes - António Martins Baptista; Gustavo Cordeiro

12h05 - 13h00 Sessão de abertura: O que nos trouxeram 10 anos de Congressos
 Miguel Rodrigues
 Introdução - Castro Lopes

13h00 - 14h30 Almoço

14h30 - 15h30 Comunicações Orais - Casos clínicos
 Presidência - Ana Amélia Pinto, Gabriela Lopes

15h30 - 16h30 Sessão - A cadeia de cuidados no AVC agudo 
 Presidência - Elsa Azevedo; Miguel Viana Baptista
15h30 - 15h55 The chain of care in acute stroke - The optimization of time and organization
 Natália Pérez de la Ossa
15h55 - 16h20 The chain of care in acute stroke - The impact of the various available therapeutic
 interventions - Carlos Molina
16h20 - 16h30 Questões

16h30 - 16h55 Intervenção Covidien - Risco de trombose venosa profunda e update 
 em doentes com AVC - Carlos Molina
 Introdução - Elsa Azevedo

16h55 - 17h25 Intervalo

17h25 - 18h20 Simpósio Tecnimede - Simpósio Azilsartar
 Presidência - Castro Lopes
 Desafios actuais no tratamento da hipertensão arterial - Fernando Pinto
 Azilsartan - Para lá da alta afinidade e lenta dissociação dos recetores AT1 - Natália António

18h20 - 18h55 Conferência: New methods of brain imaging in stroke - Rüdiger von Kummer 
 Presidência - João Xavier
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08h30 - 09h45 Comunicações Orais II
 Presidência - Gustavo Santo, Sofia Calado

09h45 - 09h50 Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Sociedade Portuguesa de
 Cardiologia  e a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral

09h50 - 10h30 Sessão conjunta SP Cardiologia
 Fibrilhação auricular -  A mesma Realidade, Diferentes perspectivas
 Presidência - Castro Lopes, Miguel Mendes
09h50 - 10h05 Da Neurologia - Ana Catarina Fonseca 
10h05 - 10h20 Da Cardiologia - António Hipólito Reis
10h20 - 10h30 Questões

10h30 - 11h00 Intervenção Medtronic - Detetores de eventos para despiste da FA nos   
 doentes com AVC - Kátya Reis Santos
 Presidência - Miguel Castelo Branco

11h00 - 11h30 Intervalo

11h30 - 12h15 Conferência: Predicting outcome of activities post stroke - Gert Kwakkel
 Presidência - Luís Cunha

12h15 - 13h10 Simpósio Bayer
 O que posso esperar de Rivaroxabano na minha prática clínica
 Presidência - Alexandre Amaral e Silva
 Estudo Observacional XANTUS, o que nos traz de novo? - Vitor Tedim Cruz
 Gestão do doente hipocoagulado em 2016: novos dados do “Mundo Real” 
 Ricardo Fontes Carvalho

13h10 - 14h30 Almoço

14h30 - 15h10 Conferência: Contributo do registo SITS para o tratamento do AVC agudo 
 Tiago Moreira
 Presidência - Vitor Tedim Cruz

15h10 - 16h00 Simpósio Boehringer Ingelheim
 Anticoagulação 3.0 - Prevenção do AVC na FAnv e Reversão da Anticoagulação
 Presidência - José Ferro
 Palestrantes - Jorge Ntaios; Nuno Cortez-Dias; Luciana Ricca Gonçalves
 
16h00 - 16h50 Sessão conjunta SP Diabetologia - AVC e Diabetes 
 Presidência - Castro Lopes, José Luís Medina
16h00 - 16h15 Diabetes e doença vascular cerebral - factos e números - Luís Gardete Correia 
16h15 - 16h30 Rastreio e gestão da diabetes e da pré-diabetes  em doentes com AVC
 João Raposo
16h30 - 16h45 Fibrilhação auricular, diabetes e AVC - Pedro Von Hafe
16h45 - 16h50 Questões

16h50 - 17h20 Intervalo

17h20 - 18h20 Comunicações orais III 
 Presidência - Isabel Henriques, Luisa Rebocho

18h20 - 19h20 Sessão: Co-morbilidades psiquiátricas e AVC
 Presidência - Patricia Canhão, Marta Carvalho
18h20 - 18h50 Risco vascular associado às doenças e tratamentos - Manuel Correia
18h50 - 19h15 Depressão e ansiedade pós  AVC - José Ferro
19h15 - 19h20 Questões

05Fev.
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08h30 - 09h30 Sessão de Posters
 Presidência - Alexandre Amaral e Silva, João Ramalho Fontes, Jorge Poço, 
 Maria José Festas, Nuno Inácio, Teresa Pinho e Melo

09h30 - 10h35 Sessão: Espasticidade pós AVC
 Presidência - Pedro Cantista, Raimundo Martins
09h30 - 09h50 Caracterização dos padrões da espasticidade - Ana Alves
09h50 - 10h10 Abordagem terapêutica da espasticidade - Jorge Jacinto
10h10 - 10h30  As possibilidades do baciofeno intratecal no AVC - Pedro Abreu
10h30 - 10h35 Questões

10h35 - 11h05 Intervenção Bioportugal
 Presidência - Miguel Viana Baptista
10h35 - 10h50 Tensão arterial na fase aguda do acidente vascular cerebral: Da fisiopatologia 
 ao prognóstico - João Sargento Freitas
10h50 - 11h05 Estratégias de controlo da tensão arterial na fase aguda do acidente vascular 
 cerebral - Vitor Tedim Cruz
 
11h05 - 11h30 Intervalo

11h30 - 12h25 Sessão: Estamos prontos para as novas recomendações na
 trombectomia?
 Presidência - Jaime Rocha, Vitor Oliveira
11h30 - 11h55 Existe capacidade em Portugal para realizar todos os procedimentos IA 
 necessários no AVC? - Manuel Ribeiro
11h55 - 12h20 How are other european countries restructuring the training of its professionals
 Alexander Bisdorff
12h20 - 12h25 Questões

12h25 - 13h15 Conferência: How to become a good stroke physician - Patrick Michel
 Presidência - José Ferro
 Comentador - Miguel Viana Baptista

13h15  Sessão de Encerramento
 Distribuição de prémios
 Atribuição da bolsa de investigação

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

15h30 - 17h30 Sessão de Informação à População
 Aprenda o fundamental sobre AVC - Castro Lopes
 Testemunhos
 A importância de uma alimentação saudável - Sandra Alves
 Actividade física necessidade fundamental - Demonstração Prática - Rui Barros
 Cuidar e nutrir depois do AVC - Célia Lopes/Chef Fábio Bernardino
 Alimentação básica adaptada - Isabel Cortez
 Um exemplo de colaboração jovem - Diogo Afonso
 Perguntas da assistência para resposta 

06Fev.
Sáb.
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Como gerir a politerapia no doente de alto risco
Espiga de Macedo

Na intervenção numa Mesa-Redonda sobre a “Prevenção do 
AVC Isquémico” seria demasiado redutor falar simplesmente 
dos doentes de Alto Risco, já que eles constituem simplesmen-
te uma pequena minoria de doentes dentro da enorme popu-
lação de hipertensos existentes em cada país. Por outro lado, 
não podia deixar de aproveitar a oportunidade de mostar os 
dados mais recentes sobre o tratamento da Hipertensão Arte-
rial, revelados pelo estudo SPRINT e e pela meta-análise de 19 
ensaios clínicos publicada on-line por Xinfang Xie, onde se re-
vela pela primeira vez que  se conseguirmos valores alvo mais 
baixos no tratamento da pressão arterial (em populações de 
alto risco) existe uma redução muito signficativa da maioria dos 
eventos cardiovasculares. Este fato pode levar à necessidade 
de, a curto prazo, rever os alvos a atingir pelas Guidelines do 
tratamento da PA. Por outro lado na Circulation de janeiro de 
2016, surgem os resultados do Estudo TROMSO, de preven-
ção primária, onde na população da Noruega se conseguem 
obter com essa prevenção, resultados deveras positivos e que 
só vêm reforçar a importância cada vez maior da mesma nas 
nossas comunidades. Por isto mesmo não é demais relembrar 
o que dizia Geoffrey Rose, quando afirmava que a “HTA era 
uma doença de massas e como tal necessitava de terapêutica 
de massas”, e voltar a referir o apelo feito nos últimos anos 
pelas Nações Unidas, pela OMS, pela IOM, e pela maioria das 
sociedades cientificas ligadas às doenças vasculares, onde se 
pedia que todos os países do mundo conseguissem uma re-

dução de 25% dos principais fatores de risco vasculares até 
ao ano de 2025. Entre estes estava naturalmente incluida a 
HTA. Mais recentemente em 2013 e 2014 a OMS publica duas 
brochuras onde se faz o apelo e se dão orientações para a 
melhoria do tratamento e controlo da hipertensão arterial em 
todo o mundo, e se refere a importância cada vez maior dos 
fatores sociais, económicos e ambentais no agravamento das 
doenças vasculares e no seu dificil controlo. Este último alerta 
é o tema principal da reunião das Nações Unidas realiazada 
em Setembro de 2015. Finalmente no último Congresso Euro-
peu de Cardiologia, realizado em Londres a SEC, diz ser sua 
prioridade a luta contra a hipertensão Arterial.

Mas pode e deve-se colocar a pergunta se todo estes aler-
tas e esforços poderão vir a dar resultados positivos. A melhor 
resposta a esta questão encontra-se nos resultados do melhor 
programa de abordagem da HTA na comunidade, o CHEP, Ca-
nadian Hypertension Education Programme, onde se demons-
tra que um melhor controlo da HTA na comunidade levou a uma 
muito significativa redução da morbilidade e mortalidade por 
doenças cardiovasculares em todo o país. Fica a mensagem e 
alguns dos aspetos prático de como o desnvolver na vida real.

“ A journey of a thousand miles begins with a single step”     
Lao Tsé, Taoism ; 604-531 bc

Are we ready for new recommendations on thrombectomy?- 
How are other European countries restructuring the training 
of its professionals?
Alexandre Bisdorff

Recent studies consistently proved a benefit of thrombec-
tomy in acute stroke. After the reorganization of stroke care as 
a consequence of the benefits of intravenous thrombolysis this 
new technique requires a further development in the organisa-
tion of stroke care. It can build on the existing systems of stroke 
units and procedures of the management of acute stroke, but 
needs adjustments as the technical skills required are not wide-
ly available in sufficient number to insure fast and round the clo-
ck access. In order to achieve this goal, health systems need to 
find the best match between the number of professionals able 

to perform thrombectomies to insure round the clock access, 
and a sufficient number of thrombectomies per interventional 
physician for sufficient experience, and fast access to an in-
terventional unit. There is probable not one single answer to 
this challenge. Local peculiarities in terms of geography, density 
of population and medical workforce will need to be taken into 
account. It is likely though, that the solution of the challenge 
will imply some degree of concentration of units and improved 
networking amongst hospitals and training of non-radiologists 
to perform thrombectomies.

A mesma realidade, diferentes perspectivas da neurologia
Catarina Fonseca

Para o neurologista a fibrilhação auricular surge como a prin-
cipal causa de acidente vascular cerebral isquémico cardioem-
bolico. Causa geralmente enfartes isquemicos territoriais com 
elevada morbilidade que têm indicação para anticoagulação. 
Nos acidentes vasculares cerebrais isquémicos de etiologia 

indeterminada, a fibrilhação auricular paroxistica é frequente-
mente procurada através de monitorizações prolongadas do rit-
mo cardíaco. Estudos clínicos sugerem também que os doen-
tes com fibrilhação auricular  têm um  maior risco de demência, 
independemente da ocorrência de acidente vascular cerebral. 
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Prevenção do AVC isquémico - Intervenções não 
farmacológicas 
Fernando Pita

De base populacional – modificação de comportamentos

A necessidade da educação para a saúde para um estilo de 
vida saudável

1.       Importância no controlo dos factores de risco vascular  
              clássicos da:

 a.       Dieta e nutrição: dieta mediterrânea (como  
          se provou cientificamente a sua validade e em  
           que esta se baseia)

 b.       Actividade física: toda a actividade é benéfica

2.       A importância da intervenção específica na Cessação    
              Tabágica e no controlo da Obesidade

O problema não é sabermos o que deve se feito, o problema 
é conseguirmos transmiti-lo de forma eficiente, resultando na 
modificação de comportamento numa larga escala populacio-
nal

Individualizada em doentes seleccionados (populações 
específicas de alto risco)

1.      Endarterectomia carotídea

2.       Intervenção não farmacológica na Fibrilhação Auricular

3.      Intervenção não farmacológica no Foramen Ovale Pa 
             tente

4.       Apneia de Sono

Predicting outcome and recovery after stroke:
What is clinically relevant?
Gert Kwakkel 

Knowledge about factors that determine the final outcome 
after stroke is important for early stroke management, rehabili-
tation goals, and discharge planning. (Langhorne et al, 2011). 
In the present key note lecture, I will provide a narrative over-
view of current knowledge about the prediction of activities after 
stroke, upper and lower limb function (Kwakkel & Kollen, 2013). 
For this purpose, I will discuss the current biological regularities 
of the recovery patterns seen for the upper and lower limb limb 
function and generally, the activities of daily living (ADL) post 
stroke (Veerbeek et al, 2011; Kwakkel & Kollen 3013). In parti-
cular the predictive role of spontaneous neurological recovery 
will be discussed for improvements of impairments. (Kwakkel 
& Kollen, 2013) Finally I will discuss the factors that will dete-
riorate walking ability in patients with chronic stroke and their 
consequences for designing randomized clinical trials in stroke 
rehabilitation? For the upper paretic limb, functional prognosis 
can be validly made on the basis of the SAFE algorithm. (Ni-
jland et al, 2010) This algorithm is mainly based on patients 
ability to voluntary extent the fingers in the first 3 days, is a 
robust clinical marker for return of upper limb function following 
the ARAT (> 9 points) of the upper paretic limb at 6 months post 
stroke. Obviously, early return of finger extension reflects some 
intactness of corticospinal tract system. The positive (PPV: 
0.93; 95%CI: 0.88-0.96) and negative predicted values (NPV: 
0.86; 95%CI: 0.77-0.93) of the early applied SAFE algorithm 
are comparable with findings of TMS-induced MEPs applied 
within 48 hours post stroke. Unfortunately, the lower NPV in 
the clinical and TMS-models when compared to the high PPVs, 
suggest that there are relatively more false negatives in both 
models. This finding suggests that patients who failed to show 
initially finger extension or TMS-MEP in the first 72 hours may 
show (spontaneous) return of finger extension in the next we-
eks, and with, will show some or even full dexterity at 6 months. 
Longitudinal repeated measurements designs in which patients 
are weekly monitored show that the critical time window of this 
spontaneous return is restricted to the first 12 weeks post stroke 
(with an upper percentile of 8 weeks post stroke). With respect 
to this spontaneous neurological recovery, recent prospective 
cohort studies show that most patients will follow a proportio-
nally fixed amount of (spontaneous) neurological recovery (i.e., 
so called “70% recovery rule”). (Winters et al, 2015) This fin-
ding is not unique for motor recovery alone but also for other 
modalities such as visuo-spatial neglect and speech. Compara-
ble to the upper paretic limb, the most clinical determinants for 
walking ability when assessed within 72 hours post stroke are 
‘sitting balance’ and ‘lower limb strength’. Finally, for long term 
outcome beyond 1 year post stroke, longitudinal cohort studies 
show that (even young) stroke patients who are complaining 
from fatigue and suffering from depression are likely candidates 
for deterioration in their walking ability from 1 to 3 years post 
stroke. (van de Port et al, 2006). Above validated prediction 
models using simple algorithms, need to be implemented in 
rehabilitation services and should be used for stratifying stroke 
patients in future trials. 

For example, after reviewing the literature involving 467 trials 
the effectiveness of rehabilitation interventions seems rather a 
matter of selecting the appropriate patient for a certain type of 
therapy such as robotics, (modified) Constraint Induced Move-
ment Therapy (CIMT) (Kwakkel et al, 2015) and BWSTT. (See 
for a comprehensive systematic review: Veerbeek  et al, 2014.)

10 useful references:
Kwakkel G, Kollen BJ. Predicting activities after stroke: what 

is clinically relevant? Int J Stroke. 2013 Jan;8(1):25-32. 
Kwakkel G, Veerbeek JM, van Wegen EE, Wolf SL. Cons-

traint-induced movement therapy after stroke. Lancet Neurol. 
2015 Feb;14(2):224-34.

Kwakkel G, Winters C, van Wegen EE, Nijland RH, van Kui-
jk AA, Visser-Meily A, de Groot J, de Vlugt E, Arendzen JH, 
Geurts AC, Meskers CG; EXPLICIT-Stroke Consortium. Effects 
of Unilateral Upper Limb Training in Two Distinct Prognostic 
Groups Early After Stroke: The EXPLICIT-Stroke Randomized 
Clinical Trial. Neurorehabil Neural Repair. 2016 Jan 7. 

Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. 
Lancet. 2011 May 14;377(9778):1693-702.

Nijland RH, van Wegen EE, Harmeling-van der Wel BC, 
Kwakkel G; EPOS Investigators. Presence of finger extension 
and shoulder abduction within 72 hours after stroke predicts 
functional recovery: early prediction of functional outcome after 
stroke: the EPOS cohort study. Stroke. 2010 Apr;41(4):745-50.

van de Port IG, Kwakkel G, van Wijk I, Lindeman E. Sus-
ceptibility to deterioration of mobility long-term after stroke: a 
prospective cohort study. Stroke. 2006 Jan;37(1):167-71.

Veerbeek JM, Kwakkel G, van Wegen EE, Ket JC, Heymans 
MW. Early prediction of outcome of activities of daily living after 
stroke: a systematic review. Stroke. 2011 May;42(5):1482-8. 

Veerbeek JM, van Wegen E, van Peppen R, van der Wees 
PJ, Hendriks E, Rietberg M, Kwakkel G. What is the evidence 
for physical therapy poststroke? A systematic review and meta-
-analysis. PLoS One. 2014 Feb 4;9(2):e87987. 

Veerbeek JM, Van Wegen EE, Harmeling-Van der Wel BC, 
Kwakkel G; EPOS Investigators. Is accurate prediction of gait in 
nonambulatory stroke patients possible within 72 hours posts-
troke? The EPOS study. Neurorehabil Neural Repair.  2011 
Mar-Apr;25(3):268-74.

Winters C, van Wegen EE, Daffertshofer A, Kwakkel G. Ge-
neralizability of the Proportional Recovery Model for the Upper 
Extremity After an Ischemic Stroke. Neurorehabil Neural Re-
pair. 2015 Aug;29(7):614-22.
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Depressão e ansiedade pós AVC
José Ferro 

As perturbações psiquiátricas são frequentes na fase aguda 
do AVC e nos sobreviventes à fase aguda. A depressão e a 
ansiedade são das perturbações mais frequentes, afectando 
cerca de 1/3 dos doentes. Frequentemente ocorrem combina-
das. Além da idade e do género, a gravidade do AVC, a incapa-
cidade relacionada com o AVC, a doença de pequenos vasos, 
doenças psiquiátricas prévias, as estratégias de coping e um 
ambiente psicossocial desfavorável influenciam a presença e 
gravidades daquelas perturbações psiquiátricas. Na maioria 
dos estudos recentes não se encontraram associações consis-
tentes entre a localização do AVC e a presença de depressão 

ou ansiedade. Os estudos com RM funcional começam a reve-
lar as redes anatómicas que estão disfuncionais nestas pertur-
bações. A evidência de estudos com marcadores bioquímicos 
e genéticos é por enquanto bastante limitada. A depressão in-
fluencia negativamente a recuperação e a reabilitação e são 
uma causa de exaustão do cuidador. Apesar de existirem di-
versos instrumentos de rastreio, as perturbações psiquiátricas 
associadas ao AVC são subdiagnosticadas. Embora os ensaios 
clínicos tenham diversos problemas metodológicos, os antide-
pressivos são úteis no tratamento da depressão e ansiedade 
pós AVC.

Fibrilhação auricular: a mesma realidade, diferentes 
perspectivas; perspectiva da cardiologia
Hipólito Reis

A fibrilhação auricular (FA) é considerada, na actualidade, 
uma epidemia em crescendo à escala global. 

A importância da FA deve-se à elevada prevalência e consti-
tui a arritmia mais frequente na prática clínica. Afecta 2,5% 
da população acima dos 40 anos e aumenta progressivamente 
com a idade (em média cerca de 5 % ao ano).

Reconhece-se, também, no seu processo, o impacto he-
modinâmico resultante da perda do contributo auricular, da 
manifestação de diástoles irregulares e incompletas e, ain-
da, da amplificação da resposta ventricular, com aumento da 
frequência, cuja persistência pode resultar em remodelagem 
ventricular, levando, então, à dilatação e progressiva disfunção 
miocárdica (taquicardiomiopatia). 

As implicações hemodinâmicas da FA podem condicionar, 
também, pelas alterações a nível cerebral, o agravamento ou 
mesmo aparecimento de doença cerebrovascular (estabeleci-
da finalmente como uma demência de origem vascular). 

Pelo seu potencial cárdio-embólico, a presença de FA as-
socia-se a um risco significativamente acrescido de AIT / AVC, 
obrigando a medidas de prevenção que assentam na hipoco-
agulação oral, referidas, actualmente, a modelos de decisão 
bem implementados, através da utilização de scores de risco 
(CHADSVasc2 vs HAS-BLED). A estratégia da hipocoagulação 
oral pode passar pela utilização de inibidores da vitamina K 
(acenocumarol ou varfarina) ou pelos novos hipocoagulantes 
orais (dabigatrano, rivaroxabano e apixabano), constituindo 
estes últimos, na FA não valvular, uma solução confortável, 
muito eficaz, com menos interacções quer com outros fár-
macos quer com os alimentos e, ainda, com menor risco em 
relação às terapêuticas anteriores, nomeadamente na menor 
probabilidade da ocorrência de hemorragia cerebral. Para os 
doentes com contra-indicação para a hipocoagulação oral pode 
ser equacionado o encerramento percutâneo do apêndice 
auricular esquerdo.

Salienta-se, ainda, a ocorrência frequente de episódios 

assintomáticos de FA (12:1) que levam em muitos casos à 
impossibilidade de identificar a causa do fenómeno embólico 
nos doentes que se apresentam no Serviço de Urgência (AVC 
criptogénico). Para estas situações é possível através da 
monitorização electrocardiográfica prolongada (detector 
de eventos externo e implantação de detector de eventos sub-
-cutâneo) esclarecer o motivo do trombo-embolismo e adoptar 
medidas que permitam evitar a recidiva do AVC que na presen-
ça de FA, mesmo quando paroxística, está estimada em cerca 
de 10 – 12% ao ano.

A FA apresenta-se como uma doença continuadamente 
evolutiva, pelo que deve ser feito um esforço de intervenção 
terapêutica às primeiras manifestações da doença, designada-
mente para prevenir a recorrência.

Deste modo, face às limitações da terapêutica farmacológi-
ca no controlo da doença, o tratamento da FA por ablação 
(isolamento eléctrico das veias pulmonares) deve ser equa-
cionado numa fase precoce. Este procedimento, actualmente 
bem estabelecido como sendo eficaz e com uma relação risco/
benefício geralmente favorável, está, essencialmente, indicado 
em jovens muito sintomáticos, sem ou com mínima cardiopatia 
estrutural, refractários à terapêutica médica com pelo menos 
um anti-arrítmico. 

O sucesso desta terapêutica, para além da experiência do 
respectivo Centro, está directamente ligado a outros aspectos, 
tais como as comorbilidades coexistentes, nomeadamente, 
condições como a obesidade e as doenças cárdio-metabólicas 
a esta associada, nomeadamente a HTA não controlada, a dia-
betes mellitus e a apneia de sono.

Conclui-se que a FA constitui uma patologia com morbilidade 
e mortalidade associadas relevantes, com implicações várias 
a nível estrutural e funcional orgânicos, existindo, hoje, estra-
tégias que permitem reduzir, de modo significativo, quer a sua 
evolução quer as suas consequências potencialmente graves. 
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The optimization of time and organization
Natália Pérez de la Ossa

Benefit of reperfusion therapies for ischemic stroke patients 
is time-dependent and revascularization achieved at later times 
is associated with a poor risk-benefit ratio. In real practice, rapid 
access of acute stroke patients to the more effective therapies 
is often limited by distance to a Stroke Center. Regional stroke 
care systems must be reorganized with the aim to assure de-
livering both iv tPA and EVT in a timely and equitable fashion. 

In this talk, Dr. Pérez de la Ossa will review different stroke 
system models, specially focused on endovascular treatment, 
providing the pros and contras of a drip and ship versus a mo-
ther ship model. Finally, the current model in Catalonia based 
on the RACE scale, a prehospital tool to identify patients with a 
suspected large vessel occlusion, will be presented.

Intervenções farmacológicas na prevenção primária
Luís Alves

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua a ser um 
grande problema de Saúde Pública. O seu grande impacto 
populacional deve-se não apenas à elevada mortalidade a ele 
atribuível, mas também à sua implicação ao nível da morbilida-
de, nomeadamente no seu potencial para gerar incapacidade 
funcional. A prevenção primária do AVC tem assentado em in-
tervenções sobre factores modificáveis que demonstraram ine-
quivocamente aumentar o seu risco de ocorrência.

Numa altura em que é intensamente discutido o potencial 
iatrogénico da sobremedicalização da nossa população, pre-
tende-se com esta comunicação analisar a literatura científica 
mais recente e discutir as principais recomendações sobre in-
tervenções farmacológicas dirigidas à Prevenção Primária do 
AVC.

As possibilidades do baclofeno intratecal no AVC
Pedro Abreu

A espasticidade assim como os espasmos musculares e a 
distonia espástica, são sequelas frequentes que se desenvol-
vem após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sendo que 
este tipo de alterações contribuem de forma negativa para a 
incapacidade e a qualidade de vida destes doentes. A espas-
ticidade pode ser tratada quando esta afeta poucos grupos 
musculares através da administração local de toxina botulínica, 
ou quando esta se apresenta de forma generalizada através 
da toma, por via oral, de fármacos com ação sistémica. O ba-
clofeno, fármaco derivado p-clorofenil do ácido γ-aminobutírico 
(GABA), com ação sobre os receptores GABA B pré-sináticos 
do sistema nervoso central, particularmente a nível do tronco 
cerebral e dos cornos posteriores da medula, é um dos fár-

macos mais utilizados atualmente no tratamento da espastici-
dade no doente com AVC. No entanto, apesar da reconhecida 
eficácia deste medicamento no tratamento desta complicação, 
existe um grupo de doentes que não tolera este tipo de fárma-
co quando tomado por via oral ou cujos resultados no controlo 
da espasticidade são manifestamente insuficientes. A resposta 
para o tratamento da espasticidade, nestes casos, poderá pas-
sar, entre outras opções, pela administração intratecal contínua 
de baclofeno através de uma bomba infusora programável. O 
objectivo desta comunicação será, precisamente, abordar as 
possibilidades da utilização de baclofeno intratecal no trata-
mento da espasticidade nos doentes com AVC.

New Methods of Brain Imaging in Stroke
Rüdiger von Kummer

The ABC of ischemic stroke imaging includes Arteries, 
Brain tissue, and Cerebral perfusion. Brain vessel imaging can 
be performed with CT-angiography (CTA), MR-angiography 
(MRA), and invasive digital subtraction angiography (DSA). 
All of the recent successful trials on endovascular stroke the-
rapy (EVT) have used CTA at baseline to assess arterial di-
sease and the site of obstruction. ESCAPE applied dynamic 
or 4D CTA in addition and assessed collateral flow, because 
this technique recognizes flow directions. The diagnostic impact 
of non-enhanced CT (NCT) was recently enhanced by the im-
plementation of thin-slice technique increasing its sensitivity for 
arterial thrombi and by “best contrast” post-processing software 
that considerably increases the contrast for ischemic edema in 
its very early stages. MR susceptibility weighted imaging (SWI) 
allows the detection of rather small hemosiderine deposits, ar-
terial and venous thrombi, and of changes in deoxy-hemoglobin 
concentrations. The latter was used to image oxygen extraction 

fraction, which is enhanced in brain areas of low perfusion. The 
advantages of cerebral perfusion imaging are still a matter of 
debates. In EXTEND IA thrombectomy could prevent disability 
and death from 31% ischemic stroke patients that have been 
selected with perfusion imaging. Nevertheless, the investiga-
tors had first to exclude 99% of the screened stroke patients 
to get to this excellent result. According to a post-hoc analy-
sis of MR CLEAN data, treatment decisions based on cerebral 
perfusion imaging may exclude patients who may benefit from 
reperfusion therapy. Imaging of the cerebral perfusion reserve 
could help to identify brain areas at high risk for ischemic da-
mage and identify candidates for stent-protected angioplasty. 
Brain and vessel imaging allow us to differentiate the causes 
and pathophysiology of the stroke syndrome. Stroke physicians 
should use this information to tailor individual treatment con-
cepts, but not to exclude patients from treatment that provide 
safe chances for recovery.
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Contributo do registo SITS para o tratamento do AVC agudo
Tiago Moreira

O registo SITS teve as suas origens em Estocolmo, Suécia 
em 1996 pela iniciativa do Professor Nils Wahlgren, com o ob-
jectivo de monitorizar a eficácia e a segurança da trombólise 
intravenosa (TIV) na Suécia. Vários colegas europeus estimu-
laram depois a criação de um registo internacional em 2000, o 
SITS-ISTR, que conta hoje com mais de 146 000 doentes com 
AVC em 70 países e mais de 1400 hospitais.

A alteplase, activador do plasminogénio tecidular recombi-
nante, tinha sido aprovada nos Estados Unidos em 1996 para 
a TIV em AVC até às 3 horas do início dos sintomas, depois 
do benefício demonstrado no estudo randomizado NINDS. Em 
2002, a agência europeia para os medicamentos impôs duas 
condições para a aprovação da TIV na Europa: até às 3 h exigiu 
um registo de monitorização de eficácia e segurança na prática 
clínica (SITS-MOST) e para o intervalo 3-4.5 h exigiu um novo 
estudo randomizado (ECASS III) após resultados parcialmen-
te positivos do estudo ECASS-II e até negativos dos estudos 
ATLANTIS A e B para este intervalo. O estudo SITS-MOST de-
monstrou que a eficácia e segurança da TIV na prática clínica 
do dia-a-dia é sobreponível à verificada nos estudos randomi-
zados (50% dos doentes tratados fica independente para as 
actividades quotidianas; 15 % de mortalidade). As condições 
impostas para a aprovação da alteplase na Europa foram então 
ultrapassadas e, em 2008, após resultados positivos do ECAS-
-III e de um novo estudo do SITS para as 3-4.5 h, assistiu-se a 
um aumento imediato da TIV neste intervalo. 

Em Novembro de 2010, surgiram 3 publicações dedicadas 
à TIV nos idosos, baseadas em dados do SITS e do registo 
VISTA. Todas elas demonstraram que a TIV é eficaz e segura 

em idades > 80 anos, o que levou a um aumento significativo 
destes doentes no SITS (de 13.5% para 18.3%) logo no pri-
meiro trimestre de 2011. Dados do registo mostram que em 
2010/11 havia cerca de metade dos doentes a serem tratados 
fora da licença farmacêutica para a alteplase (permitida apenas 
até às 3h e < 80 anos) mas já em concordância com os novos 
conhecimentos científicos. 

Publicações do SITS nos últimos anos incluem a confirma-
ção da segurança da TIV em doentes tratados com warfarina 
subterapêutica até um valor de INR ≤ 1.7, assim como em do-
entes com AVC prévio nos últimos 3 meses, com diabetes e/
ou AVC prévio, ou tratados préviamente com antiplaquetários. 
Dois estudos do SITS demonstraram taxas de complicações 
mais elevadas da TIV em doentes com hipertensão elevada 
não tratada na fase aguda e em doentes com hiperglicémia, 
em particular com a glicémia  > 180 mg/dL. Recentemente, 
o SITS lançou o registo para a trombectomia mecânica que 
conta já com perto de 2000 doentes incluídos. O estudo SITS 
OPEN, que compara doentes com oclusões arteriais proximais 
tratadas com bridging em centros com neurointervenção com 
doentes tratados apenas com TIV em centros sem acesso à 
trombectomia, está tembém em curso (180 doentes incluídos). 
Novos registos SITS para a fibrilhação auricular, crises convul-
sivas e gravidez estão em fase de lançamento.

Para terminar, Portugal figura entre os dez países com mais 
doentes recrutados no SITS e é por isso um parceiro de eleição 
para o continuar de colaborações científicas. Votos de um bom 
congresso!
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CC1. Isquemia medular e sinal de “olhos de serpente” com restrição  
 de difusão em ressonância magnética
Célia Machado1, José Nuno Alves1, Mariana Taveira2, João Soares-Fernandes3, Carla Ferreira1, João Pinho1

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

Introdução
O enfarte medular é raro e corresponde a 5-8% dos casos 

de mielopatia aguda. O território vascular da artéria espinhal 
anterior é o mais atingido, envolvendo mais frequentemente 
os segmentos torácicos. A etiologia do evento isquémico pode 
estar relacionada com hipotensão sistémica, dissecção aórtica, 
aterosclerose, vasculite ou traumatismos. Estados de hipercoa-
gulabilidade, policitemia e drogas vasoactivas podem contribuir 
para a lesão isquémica. 

Caso clínico
 Doente de 80 anos, autónomo. Antecedentes de hiperten-

são arterial, dislipidemia e dois acidentes vasculares cere-
brais. Previamente antiagregado com ticlopidina. Admitido por 
instalação súbita de falta de força nos quatro membros. Sem 
antecedentes de traumatismo, dor ou sintomas sugestivos de 
hipotensão no início do quadro. Na admissão: normotenso, 
apresentava tetraparésia flácida com maior envolvimento dos 
músculos extensores dos membros superiores, hiperreflexia 
dos membros inferiores, Babinski bilateral e retenção urinária. 
Sem alterações da propriocepção, das funções superiores e 
dos pares cranianos. A RM cervical (às 8h de clínica) mostrou 
restrição da difusão nos cornos anteriores da medula (sinal de 
“olhos de serpente”) em C5-C7. Internado por enfarte medular 
anterior, sob antiagregante e enoxaparina profiláctica. Angio-
-RM dos troncos supra-aórticos revelou estenoses significa-
tivas dos óstios das artérias vertebrais. Angio-TAC torácico 
(D2) mostrou sinais de ateromatose calcificada difusa do arco 

aórtico e aorta torácica descendente envolvendo a emergência 
das artérias intercostais, e tromboembolismo pulmonar bilate-
ral maciço. Assintomático do ponto de vista respiratório, iniciou 
hipocoagulação em doses terapêuticas. Da restante investiga-
ção, destaca-se trombose venosa profunda oclusiva recente 
femoro-poplitea esquerda e crónica à direita. O estudo neoplá-
sico revelou adenocarcinoma gástrico. Restante investigação 
pro-trombótica negativa. A realizar reabilitação física e aguarda 
cirurgia gástrica.

Conclusões
 Descrevemos um caso de uma síndrome medular anterior 

isquémica onde destacamos o valor da imagem e da investi-
gação etiológica. O sinal de “olhos de serpente” refere-se às 
hiperintensidades bilaterais dos cornos anteriores da medula 
nos cortes axiais da RM. O hipersinal em T2 está descrito na 
esclerose lateral amiotrófica, amiotrofia espondilótica, doença 
de Hirayama e nos enfartes medulares. A difusão apresenta 
elevada sensibilidade na isquemia medular, contudo não é re-
alizada por rotina e a RM sem a difusão pode ser normal nas 
primeiras 15 horas de isquemia. Neste doente, a RM revelou o 
sinal de “olhos de serpente” com restrição na difusão, achado 
não descrito na literatura e altamente sugestivo de etiologia is-
quémica. A investigação etiológica revelou estenoses ateroma-
tosas vertebrais severas, ateromatose aórtica e conduziu ao 
diagnóstico precoce de uma neoplasia provavelmente associa-
da a um estado de hipercoagulabilidade.

CC2. Enfarte medular associado a tumor fibroso solitário

Catarina Campos1, Sofia Reimão2, Ana Franco1, Lia Neto2, Diogo Belo3, José Pimentel1, Patrícia Canhão1

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte;
3-Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: catarinahfcampos@gmail.com

Introdução
O enfarte medular é raro, correspondendo a 1% dos eventos 

neurovasculares. A etiologia é heterogénea, incluindo factores 
sistémicos, comuns aos acidentes vasculares cerebrais, e/ou 
factores locais que possam comprometer a circulação medular.

Caso clínico
 Mulher, 36 anos, caucasiana, sem factores de risco vascu-

lar. Um mês antes da admissão, apresentou quadro de diminui-
ção de força do membro superior esquerdo, hipostesia álgica 
e térmica da mão ipsilateral e dor na região correspondente 
ao território de C4-C5 à esquerda. Houve melhoria espontâ-
nea progressiva dos sintomas. Duas semanas depois, instalou-
-se de forma súbita, após esforço físico, dor na região cervical 
com irradiação para o ombro e membro superior bilateralmente 
seguida de diminuição de força dos membros superiores e do 
membro inferior direito, hipostesia em ambas as mãos e no ab-
dómen “em cinta” e obstipação, sem retenção urinária. Negava 
traumatismo. Na altura em que foi referenciada ao nosso hos-
pital, cerca de 10 dias após instalação do quadro, apresenta-
va no exame neurológico: biparésia braquial assimétrica, mais 
marcada à direita, de predomínio distal; sinais piramidais dos 
membros superiores; hipostesia álgica do antebraço e mão 
esquerdos e da mão direita, nível de sensibilidade suspenso 
D5-D8 à esquerda; sem alteração da sensibilidade profunda. 
RM medular mostrou lesão intra-medular hiperintensa nas pon-

derações TR longo, de C4 a C7 centrada nos cordões ante-
riores da medula, sugestiva de enfarte medular, e uma lesão 
expansiva paravertebral com maior expressão a nível de C6 
e C7 à direita, centrada na região da lâmina (com associada 
destruição óssea), associando-se aumento do diâmetro do ca-
nal vertebral neste segmento e alteração de sinal dos corpos 
vertebrais, com componente de partes moles paravertebral que 
se estendia à região transversária. Identificou-se  oclusão da 
artéria vertebral direita desde a sua origem. A angiografia me-
dular mostrou “blush vascular” na região do tumor e eixo es-
pinhal anterior ténue, dependente da artéria cervical profunda 
direita, não sendo observável o seu preenchimento pela artéria 
vertebral esquerda. A doente foi submetida a laminectomia C7 
e remoção de componente epidural lesional. O exame anato-
mopatológico revelou um tumor fibroso solitário.

Conclusão
 Apresentamos um caso raro de síndroma medular anterior 

por enfarte do território da artéria espinhal anterior. Admite-se 
como etiologia a hipoperfusão do eixo espinhal anterior em do-
ente com pobre vascularização medular por invasão local das 
estruturas vasculares pelo tumor. Este caso reforça a hetero-
geneidade da etiologia do enfarte medular e as suas particu-
laridades pela próxima relação anatómica entre as estruturas 
vasculares e a coluna vertebral.
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CC3. Hemorragia intracerebral em adulto com Síndrome de Down e  
 Síndrome de Moya Moya 
João Pedro Marto1, Cláudia Borbinha1, Sofia Calado1,2, Miguel Viana Baptista1,2

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2-CEDOC – Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa;
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

Introdução
A vasculopatia MoyaMoya é caracterizada pela presença 

de estenose progressiva das artérias carótidas internas in-
tracranianas e dos seus ramos proximais, predispondo para 
a ocorrência de eventos cerebrovasculares. A Síndrome de 
Down associa-se a maior incidência de Síndrome MoyaMoya, 
apresentando-se geralmente por eventos isquémicos em idade 
pediátrica.

Caso clínico
 Mulher de 26 anos com Síndrome de Down e cardiopatia 

congénita corrigida, sem história de doença cerebrovascular, 
admitida por quadro agudo caracterizado por cefaleia holo-
craniana intensa e vómitos recorrentes. Após ter tido alta com 
diagnóstico de gastroenterite aguda, por manutenção do qua-
dro clínico realizou TC CE que evidenciou hematoma tálamo-
-capsular direito com inundação ventricular associada. Três 
meses após o evento apresentava mRS de 1. No seguimento 
realizou RM CE com angio-RM, que evidenciou ausência de 
fluxo no segmento supra-clinoideu da artéria carótida interna 
direita e seus principais ramos proximais, para além de múl-

tiplas estruturas vasculares filiformes. Para esclarecimento 
das alterações imagiológicas realizou angiografia digital dos 
vasos cerebrais que demonstrou oclusão intracraniana da ar-
téria carótida interna direita, estenose da artéria carótida inter-
na esquerda associada a oclusão proximal da artéria cerebral 
anterior homolateral, fluxo colateral para a circulação cerebral 
anterior com origem em ramos das artérias carótidas externas, 
e ainda rede de colaterais hipertrofiados na base do crânio 
para além de desenvolvimento de artérias córtico-piais. Es-
tes achados foram enquadrados no contexto de vasculopatia 
MoyaMoya, com estadio de Suzuki V e IV, à direita e esquerda 
respectivamente. Foi assim feito o diagnóstico de Síndrome de 
MoyaMoya pela associação dos achados angiográficos a Sín-
drome de Down.

Conclusão
 A Síndrome de Moya Moya é um diagnóstico a ter em con-

ta em doentes com Síndrome de Down e Acidente Vascular 
Cerebral. O presente caso ilustra esta associação e sublinha 
que a sua apresentação no adulto pode ocorrer com eventos 
hemorrágicos.  

CC4. Estado de mal não convulsivo como forma de apresentação de  
 um AVC isquémico  
Denis F. Gabriel1, Luís Branco Cardoso2, Ana Luísa Sousa1, João Chaves1

1-Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar do Porto;
2-Serviço de Neurorradiologia, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar do Porto
E-mail: denisdegabriel@gmail.com

Introdução
O estado de mal não convulsivo é uma síndrome cuja subti-

leza clínica pode dificultar o diagnóstico. Para lá do tratamento 
sintomático é obrigatório investigar a etiologia para instituir uma 
terapêutica e definir um prognóstico adequados.  

Caso clínico
 Mulher de 77 anos que, em 8/10/2015, ficou com discur-

so confuso, deixou de cozinhar e de cuidar da casa. Parecia 
apática, falava pouco, por vezes com comportamento alhea-
do e sem contato. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU), foi 
observada por Psiquiatria, realizou-se TC cerebral e análises, 
sem alterações. O quadro foi interpretado como síndrome de-
mencial em início. A frequência dos episódios em que ficava 
sem contato foi aumentando. Gradualmente notaram que tinha 
maior dificuldade em expressar-se, repararam que ela negli-
genciava o seu lado direito. Este quadro parecia flutuar, ha-
vendo alturas em que estava melhor, mas sem voltar comple-
tamente ao estado prévio. No final de outubro sofreu queda, 
recorreu ao SU, realizou-se TC cerebral também normal, teve 
alta. Por manter quadro clínico recorreu em 13/11/2015 a con-
sulta privada de Neurologia procedendo-se ao diagnóstico de 
estado de mal não convulsivo parcial, tendo sida encaminhada 
para o SU. Tinha, nessa altura, um comportamento flutuante 
com períodos em que respondia a algumas questões adequa-
damente, alternando com períodos em que estava alheada, 

com disfasia transcortical sensitiva, automatismos das mãos, 
mais da esquerda. Nestes períodos negligenciava o seu lado 
direito. A TC cerebral, análises do sangue e líquor não reve-
laram alterações. O EEG revelou atividade paroxística crítica 
lenta nas derivações laterais esquerdas. Iniciou fenitoína endo-
venosa, mas manteve flutuação dos sintomas. A RM cerebral 
com difusão revelou restrição periventricular temporo-occipital, 
cortical occipital, nos núcleos da base à esquerda, refletindo 
isquemia recente em território de ramos da artéria cerebral mé-
dia esquerda. A angio-TC cerebral revelou estenose segmen-
tar significativa do segmento M1 esquerdo, havendo, contudo, 
preenchimento dos ramos mais distais. A avaliação cardíaca 
excluiu alterações de ritmo mas revelou hipocinesia basal da 
parede inferior do miocárdio. Ao 5º dia de internamento foi as-
sociado levetiracetam por persistência da clínica. Foi medicada 
com dupla anti-agregação e estatina. Obteve melhoria, man-
tendo disfasia de predomínio sensitivo e hemianopsia homóni-
ma direita. O EEG, feito ao 7.º dia, foi normal.

Conclusão
 O estado de mal não convulsivo é uma manifestação pou-

co habitual de evento vascular agudo. Pode ser refratário ao 
tratamento antiepilético, mas quando tem etiologia vascular 
costuma ser autolimitado não havendo benefício no tratamento 
agressivo.
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CC5. Síndroma de embolia gorda 
Luís Albuquerque1, Sofia Ataíde2, Alexandre Mendes3, Valentina Ribeiro1, António Marinho4

1-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto; 2-Serviço de Fisiatria, Centro Hospitalar do Porto;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto; 4-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: luis.pinheiro87@gmail.com

Introdução
A síndroma de embolia gorda é rara, mas potencialmente 

fatal. A etiologia mais frequente é a pós-traumática, no con-
texto de fraturas fechadas de ossos longos ou da bacia, onde 
pequenas partículas de gordura, ou seus derivados citotóxicos, 
embolizam para os leitos capilares, provocando lesões nos 
órgãos-alvo.

O diagnóstico é maioritariamente clínico e a tríade clássica, 
que se desenvolve várias horas até 2 a 3 dias após a fratura, 
inclui sinais neurológicos (disfasia, hemiparesia, crises epiléti-
cas, letargia, estado confusional) sinais de dificuldade respira-
tória (taquipneia e hipoxemia) e lesões petequiais. No entanto, 
a tríade nem sempre se encontra presente. A RM cerebral e o 
ecocardiograma podem desempenhar um papel importante no 
diagnóstico.

A atitude emergente é a fixação cirúrgica da fratura e o trata-
mento é maioritariamente de suporte.

Apesar de ser uma entidade com uma taxa de mortalidade 
reportada entre os 5-15%, a maioria dos doentes recupera to-
talmente dos défices neurológicos.

 

Caso clínico
 Homem, 65 anos, internado por fratura traumática, fechada, 

dos ossos longos da perna direita. Cerca de 12h após a fratura 
iniciou quadro de lentificação mental, desorientação, altera-
ções da linguagem com discurso pouco fluente e apresentava 
discreta paresia do membro superior direito. Realizou TC cere-
bral que não mostrava lesões encefálicas.

Nas horas seguintes ocorreu depressão da vigília, agrava-
mento do estado confusional e da parésia do membro superior 

direito, a que se associaram alterações respiratórias, taquip-
neia, hipoxemia e hipocapnia. Apresentava nessa altura peté-
quias subconjuntivais bilaterais.

Realizou-se RM encefálica que mostrou múltiplas lesões 
cortico-subcorticais, bi-hemisféricas com padrão “céu estrela-
do” e uma lesão focal, pequena, no giro pré-frontal esquerdo. A 
distribuição das lesões, maioritariamente em zonas de território 
fronteira, bilaterais, apontava para um mecanismo microembó-
lico.

Os défices neurológicos, as alterações respiratórias e a pre-
sença de petéquias, no contexto da fratura, associados às al-
terações na RM cerebral, levaram ao diagnóstico de síndroma 
de embolia gorda.

O doente foi submetido a fixação urgente da fratura e trans-
ferido para a unidade de cuidados intermédios para monitori-
zação e tratamento de suporte. Fez também tratamento com 
corticoides. 

A investigação foi complementada com um ecocardiograma 
transtorácico, que revelou a presença de um forâmen ovale 
patente.

Observou-se uma evolução favorável, com recuperação das 
alterações respiratórias e dos défices neurológicos. 

Conclusões
 A síndroma de embolia gorda é rara, potencialmente fatal, 

cujo diagnóstico pode ser difícil devido às alterações inespecí-
ficas no início do quadro, mas que o tratamento adequado leva 
frequentemente a um bom prognóstico. Deve existir suspeição 
desta possibilidade no contexto de fraturas e a RM encefálica é 
útil para o diagnóstico.

CC6. AVC isquémico associado a consumo de canabinóide: 
 o mecanismo de vasoconstrição
José Manuel Araújo1, Helena Vilaça2, Ana Filipa Santos1, Filipa Sousa1, Ana Sofia Costa1, João Pinho1, Jaime Rocha3, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina 2, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Ponte de Lima;
3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga
E-mail: josedearaujo88@gmail.com

Introdução
Estudos recentes sugerem existir relação entre consumo de 

canabinóides e AVC isquémico em doentes jovens. Um dos 
mecanismos propostos é a vasoconstrição cerebral, sendo co-
nhecido que os canabinóides podem ser um factor precipitante 
de ocorrência de síndrome de vasoconstrição cerebral reversí-
vel (SVCR).

Caso clínico
 Jovem de 26 anos, sem antecedentes patológicos conheci-

dos, consumidor de haxixe (4-5 cigarros mês) e hábitos alcoóli-
cos excessivos ocasionais. Duas semanas antes da admissão, 
cefaleia em trovão, frontal, acompanhada de sono e fotofobia. 
Durante esse período manteve cefaleia moderada na mesma 
localização, apenas com alívio parcial à analgesia. Dois dias 
antes da admissão, 4 horas após consumo de haxixe, referiu 
alteração da visão e da percepção espacial. Sem febre ou ou-
tros sintomas. Ao exame neurológico apresentava hemianópsia 
homónima esquerda isolada e o fundo ocular era normal. TAC 
cerebral mostrou hipodensidade cortical parietal direita; na An-
gio-RM lesão isquémica recente em território da ACP direita e 
de fronteira entre ACP/ACM ipsilaterais e, múltiplas estenoses 
focais intracranianas em território carotídeo e vertebrobasilar; o 
estudo citoquímico e microbiológico do líquor era normal; estu-
do analítico infeccioso e auto-imune sem alterações; pesquisa 
de canabinóides na urina positiva. Ficou medicado com metil-
prednisolona e nimodipina que suspendeu por apresentar perfil 

tensional baixo, com resolução do défice primário de campo vi-
sual a D2 de internamento. 48 horas após, desenvolveu hemia-
nopsia homónima direita de novo e objectivadas agnosia visu-
al, prosopagnosia, ataxia óptica e alexia sem agrafia. Repetiu 
TAC e Angio-RM que revelaram novas lesões temporo-parieto-
-occipitais esquerdas e revelaram agravamento das estenoses 
multifocais. Dado o agravamento clínico e imagiológico, e não 
sendo possível excluir vasculite isolada do SNC fez um ciclo de 
ciclofosfamida. Recuperou gradualmente ao longo do interna-
mento, embora a campimetria automática tenha revelado um 
escotoma homónimo no quadrante inferior direito e o estudo 
neuropsicológico tenha objectivado persistência da alexia e 
perturbação moderada do processamento visuoperceptivo e 
visuoespacial. Teve alta medicado com corticoide oral e indica-
ção para suspender consumo tabágico e de canabinóides. Um 
mês depois realizou Angio-RM cerebral que revelou desapare-
cimento das estenoses e quase normalização do calibre dos 
vasos intracraninanos.

Conclusão
 O presente caso exemplifica o SVCR como um dos meca-

nismos causadores de AVC isquémico em consumidores de 
canabinóides. Numa fase precoce o diagnóstico diferencial é 
difícil, nomeadamente com vasculite isolada do SNC, sendo 
fundamental o controlo imagiológico para demonstrar a reversi-
bilidade da vasoconstrição.
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CC7. Trombectomia mecânica - Quando é tarde demais?
Francisca Costa1, Carolina Ourique2, Filipa Gomes2, Luísa Fonseca2,4, Tiago Parreira1, Maria Luís Silva1, Elsa Azevedo3,4

1-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de São João; 2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de São João;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João; 4-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
E-mail: mariacostapd@gmail.com

Introdução
A trombectomia mecânica é hoje um procedimento reconhe-

cidamente eficaz e seguro na recanalização de oclusões in-
tracranianas agudas associadas a AVC isquémico. Os autores 
pretendem expor um caso de evolução clínica atípica e reca-
nalização tardia bem sucedida, que realça o importante papel 
da avaliação multidisciplinar das caraterísticas individuais dos 
casos clínicos.

Caso clínico
 Paciente do sexo feminino, 58 anos, caucasiana, mRankin 

scale prévio 0, ex-fumadora, com antecedentes de carcinoma 
ductal da mama submetida a quimioterapia, é admitida no Hos-
pital por volta das 15h00 do dia 14 de novembro por ter acorda-
do nesse dia com parésia facial inferior direita e disartria, tendo 
também quadro de astenia e dispneia com dias de evolução. 
Pontuava 2 no NIHSS. Realizou TC cerebral com evidência de 
pequeno enfarte isquémico agudo caudado-lenticulo-capsular 
esquerdo e de hiperdensidade espontânea no segmento M1 
da artéria cerebral média esquerda (ACME). Do restante es-
tudo efetuado salienta-se ecocardiograma transtorácico com 
evidência de disfunção sistólica esquerda grave e insuficiência 
mitral e tricúspide moderadas, a sugerir quadro de insuficiên-
cia cardíaca aguda provavelmente secundária a esquema de 
quimioterapia com doxorrubicina, e quadro de provável infeção 
respiratória que poderá ter contribuído para a descompen-

sação da insuficiência cardíaca. O eco-Doppler diagnosticou 
oclusão terminal da carótida interna e de M1. Tendo em conta 
o tempo de evolução e alterações minor no exame neurológico 
optou-se por não realizar trombólise intravenosa e manteve-
-se monitorização na U. AVC. Do ponto de vista neurológico a 
doente manteve-se estável até ao dia 16 de novembro, quando 
sofreu agravamento com afasia, hemiparésia e hemihipostesia 
direitas, pontuando 14 no NIHSS. A TC cerebral mantinha a 
pequena lesão inicial, mas o estudo de perfusão revelou área 
de penumbra em todo o território de ACME, e na AngioTC havia 
oclusão da carótida interna supraclinoideia e de M1 proximal à 
esquerda. Discutido o caso com a equipa de neurointervenção, 
e considerando o mismatch significativo, foi realizada trombec-
tomia mecânica, cerca de 53h após a instalação da clinica ini-
cial de AVC. Obteve-se completa recanalização - TICI 3 - com 
melhoria progressiva de défices neurológicos até NIHSS 2.

Conclusão
 Os doentes candidatos a trombectomia mecânica são devi-

damente selecionados conforme protocolo revisto e validado. 
Porém, a natureza dinâmica dos eventos vasculares agudos, 
com tempos de sobrevida de área de penumbra isquémica va-
riáveis, faz com que a análise multidisciplinar e caso-a-caso 
dos doentes assuma também um lugar nesta nova abordagem 
ao AVC isquémico. 
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CO1. Impacto do ensino sobre Acidente Vascular Cerebral: 
 Um projecto-piloto de educação à população no Ensino Básico

Introdução
Estudos prévios sugerem que as crianças e adolescentes 

possam ser uma população-alvo para o ensino sobre AVC, com 
impacto na prevenção, e identificação de sinais de alerta que 
permitam um melhor encaminhamento do doente agudo. Para-
lelamente admite-se um eventual papel relevante dos jovens 
na difusão de informação junto dos familiares.  

Objetivo
Avaliar o impacto de uma estratégia de ensino sobre AVC a 

alunos do Ensino Básico, no seu conhecimento e no dos seus 
encarregados de educação (EE).

Metodologia
 Em sete escolas localizadas na área de influência do Centro 

Hospitalar de Lisboa Ocidental foram aplicados questionários 
estruturados sobre AVC a alunos do 8º ano de escolaridade 
e EE. Em quatro escolas aleatorizadas foram realizadas ac-
ções de formação sobre AVC, acompanhadas de distribuição 
de desdobráveis e cartões magnéticos educativos, e foi promo-
vido que os alunos transmitissem o aprendido aos EE. Nestas 
quatro escolas, e nas três sem formação, foram preenchidos 
questionários pelos alunos e EE, posteriormente repetidos 
imediatamente após a formação e 3 meses mais tarde. As res-
postas foram analisadas através de regressão logística binária, 
ajustada para idade, sexo e nacionalidade nos alunos, e tam-
bém para escolaridade, profissão, contacto com doentes com 
AVC e campanhas de educação nos EE. 

Resultados
 Foram incluídos 784 alunos com uma idade média de 13 

(DP=0,94) anos, e 597 EE com idade média de 44 (DP=5,89) 
anos, 50,1% e 52,6%, respectivamente, incluídos no grupo 
com formação. Neste grupo verificou-se no segundo questio-
nário um aumento (p <0,001) no reconhecimento de factores 
de risco e identificação de sinais de alerta de AVC, na chamada 
para 112 perante doente com AVC, e no reconhecimento de 
caso de AVC, com aumento do número médio de respostas 
certas de 41,9% para 98,3% nos alunos e de 59,3% para 96% 
nos EE. Comparando estas respostas com as escolas sem 
formação, verifica-se também um número maior de acertos (p 
<0,001) em todas as respostas mencionadas, sendo o número 
médio de respostas certas, no segundo questionário, nas es-
colas sem formação de 50,6% nos alunos e 61,1% nos EE. Os 
resultados da avaliação aos 3 meses estarão disponíveis em 
Janeiro 2016.

Conclusão
 A formação no Ensino Básico leva a um aumento do conhe-

cimento dos alunos e encarregados de educação sobre AVC. 
Independentemente dos resultados, a mudança de comporta-
mentos resultante da formação carece de uma avaliação no 
tempo. Apresentamos um projecto inédito em Portugal que po-
derá servir de referência para futuras estratégias de educação 
à população.

CO2. Prevalência de Acidente Vascular Cerebral e Acidente Isquémico  
 Transitório na Arterite de Takayasu: uma Revisão Sistemática e  
 Meta-Análise
Marta Duarte1, Ruth Geraldes2,3, Rita Sousa1,4, Joana Alarcão1,4, João Costa1,4,5

1-Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa; 
2-Department of Clinical Neurosciences, John Radcliffe Hospital, Oxford, United Kingdom; 
3-Departamento de Anatomia, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa
4-Portuguese Collaborating Center of the IberoAmerican Cochrane Network, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa;
5-Unidade de Farmacologia Clínica, Instituto de Medicina Molecular, Lisboa
E-mail: martas@campus.ul.pt, mmduarte1811@gmail.com

Introdução
A Arterite de Takayasu (AT) é uma panarterite de grandes 

vasos que afecta maioritariamente mulheres jovens, estando 
os sintomas neurológicos presentes em mais de metade dos 
doentes ao longo do curso da doença. No entanto, pouco se 
sabe sobre a prevalência de AVC/AIT na AT, assim como sobre 
as características clínicas destes eventos. 

Objetivos
 Estimar a prevalência de AVC/AIT na AT (objectivo primário) 

e caracterizar estes eventos e o subgrupo de doentes afetados 
(objectivos secundários), através de uma revisão sistemática e 
meta-análise.

  
Metodologia

 Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados MEDLI-
NE e EMBASE (Outubro 2014) para estudos observacionais 
de qualquer tipo e nos quais fosse reportada a prevalência de 
AVC/AIT entre doentes com AT. A seleção dos estudos, recolha 
de informação e avaliação de qualidade foram feitas de forma 
independente. Realizou-se uma meta-análise de efeitos alea-
tórios com os resultados dos estudos. A heterogeneidade foi 
calculada com o teste do I2.

Resultados
 21 estudos (16 dos quais cohorts) foram incluídos (n=3269). 

A prevalência estimada de AVC/AIT foi de 15.8% (IC 95%: 
10.7%- 22.6%; I2=94%). Uma análise de sensibilidade, em 
que foram excluídos os 8 estudos com critérios diagnóstico 
de AT diferentes dos estabelecidos pela American College of 

Rheumatology em 1990, apresentou resultados semelhantes 
mas sem heterogeneidade estatística (15.7%; IC 95%: 13.6%-
18.1%; I2=5.5%). Não está disponível informação que tenha 
permitido explorar as possíveis associações entre as caracte-
rísticas dos doentes e a prevalência de AVC/AIT, assim como 
as características dos eventos.  

Conclusões
 Os nossos resultados documentam uma prevalência eleva-

da de AVC/AIT entre os doentes com AT. No entanto, existe 
pouca informação sobre o tipo de AVC, as características dos 
doentes afectados e a morbi-mortalidade associadas ao AVC. 
Estudos futuros devem explorar esta complicação incapacitan-
te da AT de forma a encontrar o melhor tratamento e estraté-
gias de prevenção.

Compromissos
 Os autores não têm quaisquer conflitos de interesse a de-

clarar. Não foi obtido qualquer tipo de apoio externo, monetário 
ou não monetário, para a realização deste trabalho. O presente 
trabalho foi aceite para publicação no Journal of Stroke and Ce-
rebrovascular Diseases a 9 de Dezembro de 2015, não sendo 
ainda conhecida a data em que será publicado.
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ao seu estudo que foi incluído neste trabalho. Agradecem tam-
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CO3. Complicações cerebrovasculares das endocardites infecciosas

Introdução
As complicações neurológicas são as mais frequentes e mais 

graves complicações da endocardite infecciosa (EI). Ocorrem 
em 16 a 25% dos casos, a maioria no período de um mês após 
o diagnóstico, mas existe um risco aumentado alguns meses 
antes e alguns meses depois. 
Objetivos

 Determinação do prognóstico a curto prazo de um grupo de 
doentes com complicações cerebrovasculares de EI. 
Métodos

Análise retrospectiva dos processos dos doentes com EI 
admitidos entre Novembro de 2010 e Novembro de 2015. EI 
diagnosticada de acordo com os critérios de Duke modifica-
dos. Incluíram-se os doentes com complicações neurológicas 
vasculares. As variáveis estudadas foram idade, género, ma-
nifestações clínicas, agente etiológico, tratamentos realizados, 
complicações e mortalidade.
Resultados

 Das 88 endocardites identificadas, 26 (29.5%) apresentaram 
complicações cerebrovasculares. Dos 26 doentes incluídos, 
17 eram do sexo masculino e a idade média foi de 58.5 anos 
(20-88 anos). Alterações cardíacas prévias em 14 doentes, 10 

dos quais com próteses valvulares. Dez doentes previamente 
hipocoagulados e três antiagregados. Diagnóstico definitivo de 
endocardite em 22 casos e isolamento do agente também em 
22. Complicações cerebrovasculares: AVC isquémico/AIT em 
19 doentes (73.1%) e AVC hemorrágico em 7 doentes (26.9%, 
dos quais cinco eram previamente hipocoagulados) Em três fo-
ram identificados aneurismas micóticos, dois destes após rup-
tura. Dois doentes apresentaram concomitantemente abcessos 
cerebrais e um crises epilépticas sintomáticas agudas. Em 9/88 
doentes (10.2%) as complicações cerebrovasculares foram a 
primeira manifestação clínica da endocardite. Em 8/26 doentes 
(30.8%) as manifestações neurológicas antecederam o diag-
nóstico de endocardite (1 a 15 dias), nos restantes casos ocor-
reram na altura do diagnóstico até 26 dias depois. Oito doentes 
(30.8%) morreram, dois como complicação directa do AVC. 
Cinco foram submetidos a cirurgia cardíaca. Nove (34.6%) es-
tavam independentes (mRs 0-2) à data da alta. 
Discussão

 A prevalência de complicações cerebrovasculares na nossa 
amostra é ligeiramente superior à previamente reportada e es-
tão associadas a elevada mortalidade, constituindo um deter-
minante major do prognóstico a curto prazo.

CO4. Na Senda de Trousseau - o Acidente Vascular Cerebral   
 Isquémico e o Cancro Sólido: Estudo Retrospetivo Caso-  
 Controlo a 10 anos  
Cláudia Marques-Matos1,2, Andreia Costa1,2, Goreti Moreira1, Elsa Azevedo1,2, Marta Carvalho1,2

1-Grupo de Doença Vascular Cerebral, Hospital de São João, Porto; 
2-Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
E mail: marques.matos.claudia@gmail.com 

Introdução
Se é certo que tanto o cancro como o seu tratamento au-

mentam o risco de AVC isquémico, a natureza precisa deste 
“estado de hipercoagulabilidade” nunca foi concretizada. É 
premente encontrar marcadores imagiológicos e laboratoriais 
preditores de neoplasia nos doentes com AVC. O objetivo deste 
estudo foi investigar os fatores de risco, padrão de lesão, etio-
logia e medidas de outcome em doentes com AVC isquémico 
com e sem cancro sólido ativo e avaliar a utilidade de marca-
dores imagiológicos e laboratoriais na identificação de cancro 
relacionado com AVC isquémico. 
Metodologia

Estudo retrospetivo comparativo de doentes com AVC isqué-
mico e cancro sólido ativo admitidos numa unidade de AVC ao 
longo de dez anos (n=45). Os controlos foram selecionados 
de forma equivalente para o género e idade na relação de 1:1.
Resultados

A prevalência dos fatores de risco vascular e de tipos de 
diagnóstico etiológico não foi diferente entre os grupos. Em-
bora sem significado estatístico, este estudo mostrou a obser-
vação pontual de uma tendência para os doentes com cancro 
terem maior prevalência de AVC isquémico sem mecanismo 
convencional identificado (40% vs. 27,9%, X2(1,4) p=0,232). O 

padrão de lesão isquémica na TC cerebral com lesões múlti-
plas em múltiplos territórios vasculares exibe correlação com 
o grupo oncológico (37,8% vs. 16,7%; X2(6,234) p=0,044 após 
correção de Bonferroni para comparações múltiplas). Também 
valores de PCR superiores a 20mg/L, embora pouco sensíveis 
(44%), são bastante específicos (80%) e correlacionados com 
os nossos casos (RR 1,76; X2(7,465) p=0,006). A distribuição 
dos tipos de tumor na amostra com AVC isquémico não foi pro-
porcional à sua prevalência na população em geral, exibindo 
uma sobre-representação de neoplasias da próstata e pulmão 
e uma sub-representação de neoplasia da mama e cólon em 
relação ao esperado. O período de tempo entre o diagnóstico 
oncológico e o evento vascular cerebral apresentou uma me-
diana de 1,5 meses. A mortalidade nos primeiros 30 dias após 
o AVC foi maior no grupo com cancro (22,2% vs. 6,7%, X2(4,4) 
p=0,036).
Conclusões

 Dada a distribuição dos tipos tumorais e o timing do AVC, 
este estudo sugere a existência de mecanismos de AVC espe-
cíficos do cancro. A tendência a maior prevalência de etiologia 
não convencional bem como de padrão lesional múltiplo em 
múltiplos territórios vasculares nos nossos casos poderá advo-
gar em favor da procura de neoplasia oculta nestes doentes. O 
valor da PCR poderá ter um papel na suspeição clínica.

Célia Machado, José Nuno Alves, José Araújo, Catarina Vieira, João Pinho, Carla Ferreira
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
2-Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga;
E-mail: ccarinamachado@gmail.com
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CO5. Prognóstico a longo prazo de doentes com dissecção de 
 artérias cervicais
Helena Vilaça1, Anabela Brito1, José Manuel Araújo2, José Manuel Amorim3, João Pinho2, Carla Ferreira2

1-Serviço de Medicina 2, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Ponte de Lima; 
2-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga
E-mail: helenvilaca@gmail.com

Introdução
As dissecções de artérias cervicais (DAC) são responsáveis 

por 1-2% dos AVCs isquémicos e constituem uma causa fre-
quente de AVC em idade jovem. O objectivo deste trabalho é 
caracterizar os preditores de prognóstico funcional a longo pra-
zo de doentes com DAC.  

Métodos
Coorte retrospectiva dos doentes seguidos em consulta de 

Doenças Cérebro-Vasculares entre Janeiro de 2010 e Outu-
bro de 2015, com o diagnóstico de DAC confirmada por estudo 
angiográfico, espontânea ou traumática, associada ou não a 
isquemia cerebral. Avaliaram-se características demográficas, 
factores predisponentes, manifestações clínicas, característi-
cas imagiológicas, terapêutica na fase aguda, prognóstico fun-
cional e imagiológico no período de seguimento. Prognóstico 
excelente definido como escala de Rankin modificada (mRS) 
0-1.

Resultados
 Foram incluídos 58 doentes, 60.7% do sexo masculino, com 

idade média de 46.6 anos e seguimento médio de 28.0 meses. 
A primeira manifestação clínica foram sintomas locais isolados 
em 20 doentes (34.5%). As manifestações isquémicas ao lon-
go do curso da doença foram: AVC isquémico em 74.1%, AIT/
amaurose fugaz em 6.9%. Trinta e sete doentes apresentaram 
dissecção carotídea, 21 dissecção vertebral e 4 casos apresen-
taram dissecções múltiplas (6.9%). Apenas 1 dos casos teve 

traumatismo major associado. Na maioria dos doentes o diag-
nóstico foi estabelecido por RM/angioRM (n=40, 69%). Dos 32 
doentes com dissecção carotídea que realizaram TC simples 
na admissão, 19 (59.4%) apresentavam sinais imagiológicos 
indirectos de dissecção junto à base do crânio. A DAC originou 
oclusão arterial em 27 doentes (46.6%) e estenose arterial em 
22 doentes (37.9%). Dois doentes (3.4%) tiveram recorrência 
de evento isquémico (durante o internamento), sob níveis te-
rapêuticos de hipocoagulação. Um doente faleceu durante o 
internamento como complicação directa do AVC isquémico. 
Não se observaram recorrências de dissecção durante o segui-
mento. Dos 34 doentes (58.6%) que realizaram pelo menos um 
controlo angiográfico, observou-se recanalização completa em 
22 (64.7%). À data do último seguimento foi observado prog-
nóstico excelente em 59.6% dos doentes. As variáveis asso-
ciadas a prognóstico excelente foram: ausência de dislipidemia 
(p=0.011); sintomas locais isolados como primeira manifesta-
ção (p=0.013); ausência de AVC isquémico (p=0.008); NIHSS 
na admissão baixo (p=0.001). Observou-se uma tendência não 
significativa para os doentes com prognóstico excelente apre-
sentarem mais frequentemente síndrome de Horner (p=0.098).

Conclusão
 A principal conclusão do presente estudo é que o prognós-

tico funcional a longo prazo dos doentes com DAC depende 
principalmente da ocorrência de AVC isquémico e da gravidade 
dos défices associados. A recorrência de eventos isquémicos 
foi baixa e ocorreu precocemente.

CO6. Efeito de alterações na escala de urgência de neurologia no 
 internamento de Falsos AVCs
Mariana Vargas1,2, Mariana Reis Costa3, Ana Catarina Fonseca1,2,3

1-Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 2-Insituto de Farmacologia e Neurociências, Instituto de Medicina Molecular;
3-Unidade cerebrovascular, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: mariana.a.vargas@gmail.com; catarinagfonseca@gmail.com

Introdução
Cerca de 5% a 31% dos doentes internados com a hipótese 

de diagnóstico inicial de acidente vascular cerebral (AVC) têm 
outros diagnósticos, designados por falsos AVCs. É importante 
realizar a distinção entre estas condições porque independen-
temente da etiologia, a orientação de falsos AVCs em unidades 
cérebro-vasculares não é custo-efetiva, implicando uma maior 
duração de estada hospitalar e o uso excessivo de meios com-
plementares de diagnóstico e medicação.

Em 2010, ocorreram alterações na escala de urgência do 
nosso centro hospitalar que resultaram num menor número de 
horas realizadas por especialistas em Neurologia. 

Pretendemos com este estudo analisar a evolução dos fal-
sos AVCs internados entre 2007 e 2013 e avaliar o efeito  das 
alterações realizadas na escala de urgência em 2010

Metodologia
 Foi realizado um estudo observacional, retrospectivo. A 

identificação dos falsos AVCs internados anualmente entre 
2007 e 2013 foi feita através da análise retrospectiva da base 
de dados da Unidade Cerebrovascular do Hospital de Santa 
Maria, construída prospectivamente. Sempre que necessário 
foram revistos os processos clínicos da urgência e internamen-
to. Foram também avaliados os registos das escalas de urgên-
cia de serviço de neurologia. 

A variação do número de internamentos ao longo do tempo 
foi analisada através de uma análise de regressão segmentar 

- ARISMA  - sendo a altura da intervenção definida entre Julho 
e Agosto de 2010. Foi utilizado o coeficiente de correlação de 
Pearson para avaliar uma correlação entre o número de horas 
realizadas por internos e o número de falsos AVCs internados.

Resultados
 Entre 2007 e 2013 foram internados 2552 pacientes na 

unidade cerebrovascular, dos quais 293 (11.5%) foram falsos 
AVCs. Após Agosto de 2010 verificou-se um aumento do núme-
ro de falsos AVCs internados (p= 0.03)

As etiologias mais frequentes foram doenças psiquiátri-
cas-53 pacientes, síndrome vertiginoso periférico-52; enxaque-
ca-33 e mononeuropatias periféricas agudas-32. Antes de 2010 
a etiologia mais frequente eram condições psiquiátricas e após 
2010, síndrome vertiginoso periférico.

A hipótese diagnostica colocada mais frequentemente no 
serviço de urgência antes e depois da intervenção foi AVC da 
circulação posterior. Verificou-se aumento do número de horas 
realizadas primariamente por internos e foi encontrada uma 
correlação com o número de falsos AVCs (coeficiente de corre-
lação de Pearson=0.935; p<0.01).

 
Conclusões

 As alterações na escala de urgência de neurologia associa-
ram-se a um maior número de internamentos por falsos AVC 
e a um maior número de doentes internados com a hipótese 
diagnostica de síndrome vertiginoso periférico.
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CO7. Futebol: entre a indiferença, a paixão e o risco vascular
Cláudia Borbinha1, João Pedro Marto1, Laurete Conceição1, Luísa Alves1,2, Sofia Calado1,2, Miguel Viana-Baptista1,2

1-Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
2-CEDOC – Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: claudiaborbinha3@gmail.com

Introdução
O stress agudo pode funcionar como factor precipitante de 

eventos vasculares. À data, existem alguns estudos que ava-
liam o impacto de campeonatos mundiais e europeus de fute-
bol na ocorrência de eventos vasculares em adeptos, porém os 
resultados têm sido díspares e pouco conclusivos.  

Objetivos
Determinar se, em períodos de jogo de futebol entre os três 

principais clubes portugueses (Sport Lisboa e Benfica, Sporting 
Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto) e finais da Taça de 
Portugal, ocorrem mais acidentes vasculares cerebrais (AVCs) 
na área do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) face 
a um período controlo.  

Metodologia
Análise retrospectiva do número de admissões por AVC is-

quémico e hemorrágico no CHLO durante os períodos de jogos 
em que os três principais clubes portugueses jogaram entre si 
e na Final da Taça de Portugal, durante três épocas consecuti-
vas: 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Definiu-se o período 
de jogo pelo próprio dia em que o jogo ocorreu e o dia seguinte. 
Como controlo, foram usados dados do período corresponden-
te do ano anterior, desde que não tivessem existido jogos. Pelo 
teste do chi-quadrado e T-Test procuraram-se diferenças entre 
os grupos para sexo, autonomia prévia, dia de jogo vs dia se-

guinte, factores de risco vascular, tipo de AVC e classificação 
TOAST. Assumiu-se significado estatístico para p<0,05. 

Resultados
Incluiram-se 124 doentes, idade média 72,6 anos, 50,8% do 

sexo masculino. 72 dos AVCs ocorreram em períodos de jogo 
(63 isquémicos e 9 hemorrágicos), e 52 em períodos contro-
lo (46 isquémicos e 6 hemorrágicos). Pelo Independent T-test 
não se verificou diferença estatisticamente significativa entre 
o número de AVCs ocorridos nos dois períodos analisados 
(IC95%: -0,12-0,85, p=0,134). Os teste do chi-quadrado e T-
-test não mostraram diferenças entre os grupos, à excepção 
de maior número de eventos no sexo feminino em período 
de jogo (OR:2,43; IC95%:1,168-5,064; p=0,018), e maior nú-
mero de AVCs no dia de jogo face ao dia seguinte (OR:2,24; 
IC95%:1,080-4,644; p=0,03), para os quais também se aplica-
ram modelos de regressão logística.  

Conclusões
Na área do CHLO, apesar de se ter verificado um número 

absoluto de AVCs mais elevado em períodos de jogo, não exis-
te uma diferença significativa em relação a datas idênticas de 
anos anteriores sem jogos. A existir uma relação entre o stress 
agudo causado pelo jogo e o AVC, os dados sugerem que esta 
poderá ser mais relevante para indivíduos do sexo feminino, 
contudo serão necessários mais estudos para a elucidar.

CO8. Efeito de nanopartículas poliméricas com ácido retinóico na  
 modulação vascular da sobrevivência e diferenciação de células  
 estaminais neurais, após isquémia
Raquel Ferreira R1, Márcia Carvalho Fonseca1, Tiago Santos1, João Sargento-Freitas2,4, Ricardo Tjeng3, Fátima Paiva3, Lino Ferreira4,5, 
Liliana Bernardino1

1-Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior; 2-Unidade do AVC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
3-Unidade do AVC, Centro Hospitalar Cova da Beira; 4-Biocant – Centro de Inovação em Biotecnologia, Cantanhede; 
5-CNC – Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra
E-mail: raquelmargarida@gmail.com 

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das causas prin-

cipais de morte e incapacidade no Mundo. Contudo, os trata-
mentos disponíveis não são eficazes podendo causar efeitos 
secundários graves. Propomos a administração de nanopartí-
culas contendo ácido retinóico (RA-NP) para reparar de forma 
eficaz e segura o cérebro isquémico através da criação de uma 
ambiente pró-angiogénico favorável que estimule a neurogéne-
se e renovação neuronal.       

Metodologia
 Os seguintes ensaios foram utilizados: avaliação de morte 

celular (incorporação de iodeto de propídeo), proliferação (in-
corporação de bromodioxiuridina), formação de túbulos (depo-
sição sob extracto da matriz extracelular), privação de oxigénio 
e glucose (OGD), avaliação de marcadores de células proge-
nitoras (Sox-2) diferenciação neuronal (beta-III tubulina) por 
imunocitoquímica e western blot, e caracterização do fenótipo 
de células endoteliais progenitoras humanas (hEPC) por imu-
nocitoquímica.   

Resultados
 Em condições fisiológicas, RA-NP e RA não encapsulado 

promoveram a proliferação de células endoteliais e protegeram 
de morte celular induzida por isquémia. Adicionalmente, célu-
las endoteliais tratadas com RA-NP desenvolveram uma rede 
tubular mais complexa. A recolha de meio condicionado de cé-
lulas endoteliais (EC-CM) foi realizada para avaliar o impacto 
do secretoma da vasculatura na sobrevivência e diferenciação 
de células estaminais neurais (NSC). EC-CM de células en-

doteliais saudáveis tratadas com RA-NP reduziu a morte de 
NSC e promoveu a proliferação. EC-CM de células isquémicas 
tratadas com RA-NP promoveu a sobrevivência, a proliferação 
e a diferenciação NSC. Paralelamente, hEPC, que fazem parte 
de uma resposta endógena de reparação após dano vascular, 
foram recolhidas de doentes com AVC isquémico. hEPC trata-
das com RA-NP proliferaram mais, o que realça uma vez mais 
o potencial terapêutico desta formulação.  

  
Conclusão

 O tratamento de células endoteliais com RA-NP protegeu-as 
de morte isquémica e estimulou a libertação de factores que 
promoveram a sobrevivência, proliferação e diferenciação de 
NSC. RA-NP foram até 83 vezes mais eficazes que o RA não 
encapsulado e promoveram a proliferação de hEPC. RA-NP 
poderão ser utilizadas como agente vasculotrófico e neurogé-
nico em doenças vasculares e neurodegenerativas com vascu-
latura comprometida.  

 
Compromissos
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CO9. Efeito anti-inflamatório de nanopartículas com ácido retinóico  
 encapsulado num contexto isquémico
Marta Machado-Pereira1, Tiago Santos1, Lino Ferreira2,3, Liliana Bernardino1, Raquel Ferreira1 
1-Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior; 2-Biocant - Centro de Inovação em Biotecnologia, Cantanhede;
3-CNC - Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra
E-mail: marta_pereira.21@hotmail.com

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) desencadeia uma sé-

rie de alterações celulares e moleculares que comprometem 
a viabilidade do tecido nervoso. Neste contexto, a resposta 
inflamatória desencadeada pela microglia, células do sistema 
imune inato do Sistema Nervoso Central, dificulta a reparação 
neurovascular. Assim, pretendemos acionar mecanismos que 
suprimam esta resposta, usando o ácido retinóico (RA), um de-
rivado da vitamina A, anti-inflamatório e pro-angiogénico como 
agente terapêutico. Para contornar a baixa solubilidade e rápi-
da degradação do RA, usamos nanopartículas carregadas com 
RA (RA-NP) com o intuito de avaliar o seu impacto no fenótipo 
anti-inflamatório da microglia para administração intravenosa. 
Nesse sentido, foi também testado o efeito de RA-NP em célu-
las endoteliais humanas de vasos periféricos.

Metodologia
A linha celular de microglia de murganho (N9) e de células 

endoteliais humanas da veia umbilical (HUVEC) foram tratadas 
durante 24 horas com RA-NP e RA não encapsulado sob con-
dições fisiológicas, inflamatórias (100ng/ml de lipossacarídeo, 
LPS) e após privação de oxigénio e glucose (OGD) durante 5 
horas, para simular um ambiente isquémico. A proliferação foi 
avaliada por incorporação de bromodioxiuridina (BrdU) e a cito-
toxicidade com um ensaio colorimétrico (MTT) ou incorporação 
de iodeto de propídeo. A quantificação dos nitritos foi obtida 
pelo ensaio de Griess. A expressão de marcadores anti- (ar-
ginase I (Arg I) e interleucina 4 (IL-4) e pró-inflamatórios (sin-
tetase indutível de óxido nítrico, iNOS) foi avaliada por imuno-

citoquímica. Os meios condicionados de HUVEC isquémicas 
foram recolhidos para avaliar a produção de superóxido por N9 
(pela incorporação da sonda dihydroethidium, DHE).  

Resultados
O tratamento de microglia com 10µg/ml de RA-NP inibe a li-

bertação de NO e a expressão de iNOS e promove a expressão 
de Arg I e IL-4, na presença de LPS e em OGD. A concentração 
equivalente de RA contida nas RA-NP (0.4µM) não tem efeito 
anti-inflamatório.

Em HUVEC, 10µg/ml de RA-NP não causa citotoxicidade e 
induz uma maior proliferação celular. Os meios condicionados 
de HUVEC isquémicas tratadas com a mesma concentração 
de RA-NP, induzem um fenótipo anti-inflamatório em N9.

  
Conclusões

As RA-NP induzem um perfil anti-inflamatório nas células da 
microglia, num contexto inflamatório clássico (LPS) e isqué-
mico. A formulação demonstrou ser mais eficiente que o RA 
não encapsulado. Assim, as RA-NP apresentam-se como um 
potencial agente anti-inflamatório no AVC com aplicação intra-
venosa promissora.

Projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia (FCT), UID/Multi/00709/2013 (CICS-UBI/FCT), EXPL/
BIM-MED/0822/2013 (LB), SFRH/BPD/94228/2013 (RF), 
SFRH/BD/79526/2011 (TS) e pela L’Oréal-UNESCO Portugal 
para as Mulheres na Ciência.

CO10. Avaliação cognitiva não-verbal da pessoa com afasia
José Fonseca1, Ana Raposo2, Isabel Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 
2-Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
E-mail: jfonseca@medicina.ulisboa.pt

Introdução
As perturbações da linguagem afectam cerca de 30% das ví-

timas de AVC, no entanto existe muito pouca informação sobre 
as capacidades cognitivas das pessoas com afasia ou sobre o 
seu risco de deterioração cognitiva.        

Objetivo
 Avaliar a cognição não verbal na afasia crónica (>6meses) 

de causa vascular e identificar preditores de desempenho.  
  

Método
 Estudo prospectivo e transversal em que se compararam 

participantes com afasia (PA) com controles sem afasia (PC), 
com lesões isquémicas isoladas do hemisfério esquerdo. Os 
participantes foram recrutados através de terapeutas da fala 
ou consultas de Neurologia. A avaliação foi realizada com uma 
bateria de testes não verbais (de atenção, executivos, memória 
episódica e semântica) desenhada para avaliar diversas capa-
cidades cognitivas. As pontuações obtidas foram convertidas a 
notas padrão, ajustadas à idade e escolaridade de acordo com 
amostras normativas. 

Resultados
 Foram avaliados 50 PA (24 homens; idade= 64,8 ± 11,2 

anos, escolaridade 9,1±5,4 anos) e 19 PC (11 homens; idade= 
64,6 ±8,3; escolaridade=10,6±6,2). 

As pontuações médias foram idênticas nos dois grupos em 
todos os testes, excepto nos testes de memória semântica e 
episódica e num teste de atenção em que a pontuação de PA 

foi significativamente mais baixa do que a pontuação de PC. 
Verificou-se alguma variabilidade individual no perfil de desem-
penho dos doentes com afasia. Verificou-se uma correlação 
significativa entre a capacidade de compreensão verbal (soma-
tório dos testes de identificação e de compreensão de ordens) 
e os testes de associação semântica Camelos e Cactos (Pear-
son r= .70), teste de memória visual da WASI (Pearson r=.42), 
teste do relógio da BLAD (Pearson r= .35), teste de pesquisa 
de símbolos da WAIS III (Pearson r=.37) e teste de iniciativa 
grafomotora da BLAD (Pearson r=.42). A capacidade expressi-
va (somatório do grau de fluência, de nomeação e de repetição 
de palavras) correlacionou-se significativamente com os testes 
de associação semântica Camelos e Cactos (Pearson r= .51) 
e o teste de iniciativa grafomotora da BLAD (Pearson r=.34).

Enquanto que a compreensão influencia fortemente quase 
todas capacidades cognitivas, as capacidades expressivas afe-
tam mais fortemente a capacidade de iniciativa.

 
Conclusões

 É possível avaliar a cognição nas pessoas com afasia atra-
vés de testes não verbais. Não existe um comportamento uni-
forme dos doentes afásicos. Em geral, estes pacientes têm um 
desempenho idêntico ao de indivíduos com lesão esquerda, o 
que sugere que a maioria dos defeitos não são mediados pela 
linguagem. Contudo algumas capacidades não verbais corre-
lacionam-se bem com a linguagem ou porque dependem das 
mesmas áreas cerebrais ou porque o desempenho se baseia 
em estratégias verbais.
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CO11. Na reabilitação pós-AVC a neuroplasticidade e a funcionalidade  
 podem ser modificadas, mesmo em doentes com lesões 
 crónicas

Introdução
Existe alguma controvérsia quanto à eficácia da fisioterapia 

(FT) no AVC crónico. A FT fundamenta a intervenção no conhe-
cimento neurofisiológico do controlo motor, na aprendizagem 
motora e na neuroplasticidade. O cerebelo age sinergicamente 
com o córtex motor primário interferindo no desempenho e na 
aprendizagem motora das tarefas.

Objetivo
 Em doentes com sequelas motoras de AVC em fase crónica, 

verificar a relação entre a ativação encefálica e a idade, o tem-
po pós-AVC e a funcionalidade motora, e estudar o impacto da 
FT na neuroplasticidade e funcionalidade motora.  

Metodologia
Incluíram-se 10 doentes com parésia do membro superior di-

reito (MSD) sequelar de AVC da artéria cerebral média esquer-
da ocorrido há mais de 6 meses, sem afasia que impedisse a in-
teração. Inicialmente (m0) avaliou-se a funcionalidade do MSD 
pela força de preensão e escalas Fugl-Meyer Assessment, Mo-
tor Assessment Scale e Action Reach Arm Test. Avaliou-se a 
neuroplasticidade por ressonância magnética funcional (RMf), 
com paradigma de estimulação de blocos, alternando repouso 
com execução ou imaginação de movimento das mãos afetada 
e não afetada. Efetuou-se análise de regressão múltipla entre 
a variação do sinal BOLD (Blood Oxygenation Level Depen-
dent) na RMf, indicativo de atividade encefálica, e a idade, o 
tempo pós-AVC e a funcionalidade basal. Três destes doentes 

submeteram-se a um período de 4 semanas sem intervenção 
de FT, seguido de 4 semanas com sessões diárias de FT (20 
sessões de 50min). Nestes doentes repetiu-se a avaliação fun-
cional clínica pré-tratamento (m1) e pós tratamento (m2) de FT, 
e em m2 repetiu-se também a RMf.  

Resultados
Doentes com idade média de 59±12 anos e AVC ocorrido há 

39±24,6 meses. Encontrámos correlação negativa entre o tem-
po pós AVC e a atividade do cerebelo à direita durante a exe-
cução e a imaginação dos movimentos com a mão afetada e a 
imaginação com a mão não afetada (rho=-0,91), independente 
da idade e da funcionalidade motora. No grupo de intervenção 
com FT, todos os doentes apresentaram funcionalidade motora 
estável entre m0 e m1 e melhoria clínica entre m1 e m2, e na 
RMf o cerebelo contralesional inverteu a interação observada 
em m0, exibindo um aumento de ativação durante a execução 
(p=0,021) e uma redução durante a imaginação (p = 0,017). 

Conclusão
O tempo pós AVC prejudica a ativação do cerebelo contrale-

sional. Contudo, a plasticidade cerebral e a funcionalidade po-
dem ser modificadas, mesmo em doentes com lesões crónicas.

Agradecimentos
Aos profissionais do Centro de AVC do Centro Hospitalar de 

São João.

Introdução
Mais de 77% dos utentes que sofrem um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) terão sequelas do membro superior, em que 
60% destes não apresentarão melhorias funcionais após 6 
meses. É preciso conhecer o estado da arte em Portugal da 
reabilitação neurológica do membro superior para entender ne-
cessidades para melhorar.  

   
Objetivos

Desenhar o perfil pessoal e profissional dos fisioterapeutas 
que trabalham em instituições portuguesas na reabilitação do 
membro superior em utentes pós-AVC com mais de 6 meses 
de evolução, bem como caracterizar essas sessões de fisio-
terapia.  

Metodologia
Foi distribuído um questionário original online em 237 insti-

tuições com serviço de reabilitação neurológica, entre Agosto e 
Dezembro de 2014. Este questionário foi revisto por 5 fisiote-
rapeutas relacionados à docência ou à prática da reabilitação 
neurológica. Foi utilizada estatística analítica e descritiva.

Resultados
Um total de 179 fisioterapeutas de 64 instituições devolveram 

o questionário (taxa de resposta ≈38,7%). São elegíveis para 

análise estatística 157 desses questionários. A idade média da 
amostra foi de 29,25 (± 6,45) anos, tendo a maioria terminado 
o curso base entre 2001 e 2010. Mais de metade dos inquiri-
dos não realizou formação específica na área da reabilitação 
neurológica. Em média, são realizadas 3,64 (± 1,24) sessões 
de fisioterapia/semana nestes utentes, com duração média por 
sessão de 52,7 (± 21,5) minutos. As 5 intervenções mais repor-
tadas foram Tarefas Orientadas para Objetivos (93,4% n=141), 
Aprendizagem Motora (89,4% n=135), Mobilização Articular 
Passiva (88,7 % n=134); Repetição de Tarefas (87,4% n=132) 
e Bobath/Terapia pelo Neurodesenvolvimento (86,9% n=131). 
Não existiram duas séries iguais de intervenções escolhidas 
entre fisioterapeutas diferentes. O fator preferencial para a de-
cisão terapêutica é a experiência profissional.    

Discussão/Conclusões
Apesar da incapacidade de extrapolar os dados para a popu-

lação da fisioterapia devido ao baixo número de questionários 
recebidos, observou-se a existência de variados modelos de 
práticas diferentes na formação de base que levam a que a prá-
tica da fisioterapia em condições crónicas pós-AVC seja dema-
siado vasta e nem sempre mais de acordo com as as melhores 
evidências clínicas atuais. É necessária mais investigação e 
maior uniformização nos modelos de ensino para intervenções 
mais eficazes nesta reabilitação.

CO12. Reabilitação do membro superior em utentes pós-AVC crónico:  
 uma pesquisa realizada entre fisioterapeutas de instituições 
 portuguesas
André Vieira
Clínica Pedagógica da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco
E-mail: andrevieira@ipcb.pt
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CO13. Predictores de reinternamento durante o primeiro ano após  
 AVC isquémico

Introdução
Os reinternamentos após AVC isquémico são frequentes, 

podendo ocorrer em até 37% dos doentes no primeiro ano. A 
identificação das principais causas e dos fatores predictores de 
reinternamento poderá contribuir para uma futura redução da 
morbi-mortalidade e dos custos associados a esta patologia.

        
Métodos

 Coorte retrospectiva dos doentes com AVC isquémico inter-
nados consecutivamente no Hospital de Braga no ano 2013, 
que tiveram alta do internamento index com vida. Recolhida 
informação clínica, imagiológica e de seguimento através do 
processo clínico eletrónico. Recolhida informação sobre rein-
ternamentos durante o primeiro ano após o AVC isquémico 
no Hospital de Braga e nos Hospitais da região com acesso 
através da Plataforma de Dados da Saúde. Análise estatística 
descritiva, análise univariada e análise de sobrevida para rein-
ternamento no primeiro ano ajustada para variáveis de interes-
se com p<0.10 na análise univariada.

Resultados
 Foram incluídos 480 doentes, 59.6% sexo feminino, idade 

mediana 79 anos (intervalo interquartil 68-85), dos quais 165 
doentes (34.4%) tiveram pelo menos um reinternamento du-
rante o primeiro ano. As principais causas de reinternamento 
foram doença infecciosa (43%), recorrência de AVC isquémico/
AIT (13.5%), doença cardíaca (6.5%), hemorragia extra-SNC 
(6.1%) e trauma (6.1%). O foco infeccioso mais frequente no 

primeiro reinternamento foi o respiratório (76.2%), seguido do 
foco urinário (17.5%).  A mortalidade global no primeiro ano foi 
de 21.5% (103/480 doentes) e a mortalidade associada a rein-
ternamento foi de 23% (38/165 doentes). O grupo de doentes 
com ≥1 reinternamento durante o primeiro ano apresentava ida-
de mais elevada (p<0.001), mais frequentemente tinha hiper-
tensão arterial (p= 0.043) e  AVC isquémico prévio (p= 0.006), 
CHA2DS2Vasc mais elevado (p<0.001), maior gravidade de 
défices neurológicos na admissão (p=0.035), maior frequência 
de etiologia cardioembólica (p<0.001), menor frequência de 
alta para o domicílio no internamento índex (p=0.028), maior 
frequência de dependência funcional aos 3 meses (p<0.001) e 
maior mortalidade ao 1 ano (p<0.001). Na análise multivariada 
de sobrevida, os únicos predictores independentes de reinter-
namento durante o primeiro ano foram a realização de trom-
bólise endovenosa (HR=0.37, 95%CI=0.17-0.83, p=0.016) e a 
independência funcional aos 3 meses (HR=0.40, 95%CI=0.20-
0.79, p=0.008).

Conclusão
 Nos doentes com AVC isquémico, a trombólise endoveno-

sa associa-se a um menor risco de reinternamento no primei-
ro ano após o AVC,  facto ainda não descrito previamente na 
literatura e que reforça o impacto positivo a longo prazo que 
este tratamento tem na saúde destes doentes. A independência 
funcional aos 3 meses também se associou a um menor risco 
de reinternamento no primeiro ano.

Introdução
A estenose carotídea aterosclerótica é um dos factores de 

risco mais importante para AVC isquémico. O tratamento com 
Stenting e Angioplastia Carotídeos (SAC) é uma alternativa vá-
lida à endarterectomia carotídea particularmente em doentes 
de elevado risco cirúrgico. Actualmente existe evidência signifi-
cativa de que a intervenção endovascular apresenta eficácia e 
segurança equiparáveis às da endarterectomia particularmente 
em doentes mais jovens e a longo-prazo. 

   
Objetivos

Avaliar as complicações precoces e tardias após SAC, como 
tratamento de estenose carotídea aterosclerótica numa Unida-
de de AVC. 

Metodologia
Análise retrospectiva dos doentes consecutivamente subme-

tidos a SAC extracraniano por estenose aterosclerótica, entre 
Janeiro de 2012 e Dezembro de 2013. Incluídos doentes com 
estenoses assintomáticas e sintomáticas com, pelo menos, 30 
dias de seguimento. Recolhidos os dados demográficos, clí-
nicos, angiográficos e registadas as complicações, incluindo 
eventos vasculares, morte e re-estenose, nos períodos peri-
-procedimento (< 30 dias) e longo prazo. Utilizado o método de 
Kaplan-Meier na análise de sobrevida.

Resultados
Avaliados 70 doentes com idade média 69,2±9,5 anos (entre 

38 e 85 anos), dos quais 47 (67,1%) homens. Dos 82 vasos 
tratados, 54 (65,9%) eram sintomáticos e 45 (54,9%) foram tra-
tados em fase aguda (>8 horas e < 1 semana). Dos 70 doentes, 
46 (65,7%) tinham estenose carotídea (qualquer grau) contra-
lateral. A estenose da artéria tratada foi de 50-69% em 8 (9,8%) 
e >70% em 74 (90,2%) dos quais 23 (28%) com pré-oclusão e 
3 (3,7%) com oclusão. Doze doentes (17,1%) foram tratados 
bilateralmente. Mortalidade/AVC no período peri-procedimento 
ocorreu em 4,9% (4/82 vasos tratados), sendo 6,7% (3/45) 
nos procedimentos em fase aguda e 2,7% (1/37) nos electivos 
(p=0,4). O tempo médio de seguimento foi de 25,5±11,6 meses 
(máximo 46,2 meses). No primeiro ano, registaram-se 5 (7,8%) 
mortes e 1 (1,6%) EAM. No segundo ano houve 2 (4,3%) mor-
tes e 1 (2,1%) AIT. Documentou-se re-estenose > 70%, assinto-
máticas, em 7,6% (5/66 stents) no primeiro ano, sendo 3 (8,3%) 
em fase aguda e 2 (6,7%) electivos (p=0,6). No segundo ano 
houve 1 re-estenose (1,9%, 1/54 stents). Da análise de sobre-
vida verificou-se associação de morte/AVC com o maior grau 
de estenose (p<0,05).   

Conclusões
Neste estudo retrospectivo, o SAC mostrou ser um proce-

dimento seguro na prevenção do AVC isquémico associado a 
estenose carotídea aterosclerótica, realizado como terapêutica 
de primeira intenção em estenoses sintomáticas e assintomá-
ticas. O tratamento em fase aguda parece associar-se a mais 
complicações. Os resultados obtidos estão de acordo com os 
dados da literatura e dentro dos intervalos recomendados.

CO14. Stenting e Angioplastia Carotídeos no tratamento da estenose  
 carotídea aterosclerótica - complicações precoces e tardias
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4-Serviço de Neurorradiologia – Hospital de São José - Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa
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CO15. Recanalização Vascular após Terapêutica Aguda do AVC   
 Cardioembólico em Doentes com Oclusão de Grande Vaso 

Introdução
A recanalização vascular precoce após terapêutica aguda do 

AVC, em doentes com oclusão de grande vaso, conduz a redu-
ção da área total de enfarte cerebral, sendo um forte preditor 
de melhor “outcome” clínico, nomeadamente da independência 
funcional aos 3 meses. 

O objetivo deste trabalho foi estudar variáveis demográficas 
e clínicas, avaliando o seu impacto na recanalização vascular 
em doentes com AVC cardioembólico com oclusão de grande 
vaso.        

Métodos
Realizou-se um estudo retrospetivo que incluiu doentes con-

secutivos internados entre Janeiro de 2013 e Janeiro de 2015 
numa Unidade de AVC com o diagnóstico de AVC isquémico 
cardioembólico. Foram incluídos apenas doentes submetidos 
a tratamento de fase aguda (trombólise endovenosa, terapêu-
tica endovascular ou terapêutica combinada), com oclusão de 
grande vaso (ACM-M1, ACM-M2 ou ACI distal) documentada 
por Angio-TC, e avaliados por Doppler Transcraniano até às 
24h após tratamento agudo. Os doentes foram divididos em 2 
grupos – grupo que recanalizou e grupo que não recanalizou 
às 24 horas. Foram usados métodos de análise univariada e 
multivariada. A significância estatística foi aceite para valores 
p <0,05. 

Resultados
 Foram incluídos 120 doentes, com idade média 72,01 

anos ± 12,97, 50,8% do sexo masculino. Oclusão da ACM-M1 

ocorreu em 58 doentes (48,3%), da ACM-M2 em 36 doentes 
(30,0%) e da ACI distal em 26 doentes (21,7%). 77 doentes 
(64,2%) fizeram trombólise endovenosa, 15 doentes (12,5%) 
foram submetidos a terapêutica endovascular isolada e os 
restantes a terapêutica combinada. O tempo médio clínica – 
terapêutica foi de 163,87 minutos. Setenta e quatro doentes 
(61,7%) recanalizaram. No grupo que recanalizou 39 doentes 
fizeram terapêutica trombolítica endovenosa, 13 doentes te-
rapêutica endovascular e 22 doentes terapêutica combinada. 
Não se encontrou relação entre a idade, sexo, DM, dislipidemia 
e tabagismo e a recanalização vascular. A presença de pres-
sões arteriais sistólicas elevadas, história de alcoolismo, lesões 
lacunares prévias e valores mais altos de NIHSS na admissão 
e às 24horas foram associados de forma significativa com a 
não recanalização (p<0.05). Apenas pressões arteriais sistóli-
cas elevadas, lesões lacunares e valores mais altos de NIHSS 
na admissão e às 24horas foram significativamente associadas 
à não recanalização na análise multivariada (p<0.05).   

 
Conclusão

 Nesta análise a recanalização vascular ocorreu em 61,7% 
dos doentes com AVC isquémico cardioembólico por oclusão 
de grande vaso, submetidos a terapêutica de fase aguda. A 
presença de imagens lacunares antigas e valores mais altos de 
pressão arterial sistólica são preditores de não recanalização 
às 24 horas. Valores de NIHSS inferiores na admissão e às 24 
horas são preditores de recanalização vascular às 24 horas. 
Este achado merece confirmação noutras séries.

CO16. POST-NOAC: Estudo observacional multicêntrico de 
 hemorragias intracranianas em doentes medicados com novos  
 anticoagulantes orais ou antagonistas da vitamina K

Introdução
A hemorragia intracraniana (HIC) é uma das complicações 

mais temidas nos doentes hipocoagulados com novos antico-
agulantes orais (NOACs) ou com antagonistas da vitamina K 
(AVK). Existem vários estudos de fase III que demonstram a 
diminuição da incidência de HIC em doentes hipocoagulados 
com NOACs mas dados sobre o prognóstico destes doentes 
fora do contexto de ensaios clínicos são escassos. 

Objetivo
Comparar resultado funcional e mortalidade nos doentes hi-

pocoagulados com AVK ou NOACs com HIC não traumáticas. 

Metodologia
Estudo multicêntrico de coorte retrospectivo, comparando 

doentes com o diagnóstico de HIC hipocoagulados com AVK ou 
NOACs, internados nos hospitais de origem dos autores, entre 
Janeiro de 2013 e Junho de 2015. Foram recolhidos dados so-
bre as características clínicas e imagiológicas dos doentes com 
os vários tipos de HIC e, adicionalmente, informação sobre o 
seguimento.  O prognóstico funcional foi avaliado através da 
escala de Rankin modificada (mRS) aos 3 meses e dicotomiza-
do em bom (mRS≤2) e mau (mRS>2). Análise estatística des-
critiva, univariada para comparação dos grupos AVK e NOAC, 
e multivariada do prognóstico funcional e mortalidade aos 3 
meses com modelo de regressão logística binomial. 

Resultados
Incluídos 193 doentes, com idade mediana de 77 anos (in-

tervalo interquartil 68-83), 84 (43.5%) do sexo feminino, 171 
(88.6%) estavam medicados com AVK e 22 (13.4%) com NO-
ACs.  Os eventos hemorrágicos registados corresponderam a 
50 hemorragias profundas, 45 hemorragias lobares, 41 hema-
tomas subdurais espontâneos, 26 hemorragias infratentoriais, 
17 hemorragias subaracnoideas e 14 hemorragias multifocais. 
Os doentes hipocoagulados com NOACs tinham idade mais 
elevada (mediana 82 vs 77 anos, p=0.042), não se verificando 
diferenças relativamente a outras variáveis demográficas. Este 
grupo mostrou mais frequentemente hemorragias intraparen-
quimatosas (81.8% NOAC vs 60.2% AVK, p= 0.049), não se 
verificando diferenças com significado estatístico relativamente 
a outras características do evento hemorrágico, nomeadamen-
te NIHSS e escala de coma de Glasgow na admissão, volume 
da hemorragia na admissão e ruptura para o sistema intraven-
tricular. Na análise multivariada ajustada para idade, CHA2DS-
2VASc e HAS-BLED não se observaram diferenças entre os 2 
grupos no que diz respeito ao bom prognóstico aos 3 meses 
(OR=0,59, IC 95%=0.18-1,96, p=0.386) e morte aos 3 meses 
(OR=1,26, IC 95%=0,48-3,30, p=0,635).  

Conclusão
No presente estudo não se encontraram diferenças relativa-

mente ao prognóstico funcional e mortalidade dos doentes com 
HIC previamente hipocoagulados com AVK ou NOACs. 
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CO17. The Stroke Chronometer – Uma nova estratégia de redução de  
 tempo porta-agulha

João Pedro Marto1, Cláudia Borbinha2, Sofia Calado1,2, Miguel Viana Baptista1,2

1-Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
2-CEDOC – Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

Introdução
No tratamento de fase aguda do AVC isquémico o prognós-

tico funcional correlaciona-se inversamente com o tempo que 
medeia entre a instalação do quadro e o início da terapêutica. 
Assim, diferentes estratégias têm vindo a ser consideradas 
para reduzir o tempo porta-agulha. Apresentamos uma nova 
estratégia para redução deste indicador na Via Verde AVC (VV-
-AVC).       

Objetivo
 Avaliar o impacto da implementação de um relógio com 

cronómetro em contagem descendente, (acompanhado de um 
cartaz informativo quanto ao objectivo a cumprir), na sala de re-
cepção dos doentes da VV-AVC, nos tempos porta-tomografia 
computorizada (TC) e porta-agulha.

Metodologia
 Implementação de um protocolo contemplando o aciona-

mento do relógio aquando da entrada do doente. Comparação 
os tempos porta-TC e porta-agulha de doentes submetidos a 
trombólise endovenosa prévios à implementação do relógio 
(Janeiro a Junho 2015) e após a sua implementação (Julho a 
Novembro 2015). Foram excluídos os doentes cuja activação 
de VV-AVC não foi feita pelo CODU ou pelo enfermeiro da tria-
gem. O método de análise foi a regressão linear múltipla ajus-

tada para idade, sexo, NIHSS à admissão, tempo clínica-porta 
e síndroma clínico pela classificação OCSP. Foi assumido sig-
nificado estatístico para p <0,05.  

 
Resultados

De 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2015 foram realizadas 
67 trombólise endovenosas, 62 das quais com activação de 
VV-AVC extra-hospitalar ou na admissão. Dentro deste grupo, 
50% foram realizadas no primeiro semestre (antes da imple-
mentação do relógio). Os doentes incluídos apresentaram uma 
idade média de 74,5 (DP 10,9) anos, 28 (45%) do sexo mas-
culino. Os tempos porta-TC e porta-agulha médios foram, res-
pectivamente, no primeiro semestre de 27 (DP 12) e 53 (DP 26) 
minutos, com uma redução dos tempos médios após a imple-
mentação do relógio para, respectivamente, 18 (DP 6) e 38 (DP 
13) minutos. Verificou-se assim uma redução estatisticamente 
significativa do tempo porta-TC (p=0,004; IC 95%: 2,81-14,49) 
e do tempo porta-agulha (p=0,021; IC 95%: 2,30-28,60), após 
a implementação do relógio.

Conclusão
 A implementação do relógio com cronómetro em contagem 

decrescente na sala de recepção de doentes em VV-AVC reve-
lou ser uma estratégia eficaz na redução dos tempos porta-TC 
e porta-agulha.

CO18. Trombólise na sala de Tomografia Axial Computorizada

Introdução
Um dos aspetos mais relevantes no que diz respeito ao ou-

tcome do AVC isquémico agudo é o tempo até à recanalização. 
De modo a diminuir o tempo porta-agulha o inicio de alteplase 
na sala de TAC é uma possibilidade. Em março de 2013 institui-
-se um novo protocolo do manejo do AVC agudo que incluía o 
inicio de terapêutica com ativador de plasminogênio recombi-
nante tecidual (rt-PA) imediatamente na sala de TAC se a esta-
bilidade do doente o permitisse.  

Objetivo
Avaliar se a potencial diminuição do tempo porta-agulha, 

secundário ao inicio da trombólise na sala de TAC, está asso-
ciada ao resultado funcional, a complicações hemorrágicas e 
a mortalidade.   

Metodologia
Comparam-se retrospetivamente os doentes tratados um 

ano antes da instituição do protocolo (preP) e um ano depois 
(pósP) analisando os dados demográficos, mRankin inicial, 
NIHSS, tipo de AVC, logística, resultado funcional, complica-
ções hemorrágicas e mortalidade.   

Resultados
Analisaram-se 247 doentes preP vs 251 pósP.  Não se veri-

ficaram diferenças demográficas significativas entre ambos os 
grupos (média idade 69 preP vs 70 pósP), no entanto os do-
entes no grupo pósP apresentavam um mRankin e um NIHSS 
superior (mediana NIHSS 11 preP vs 13 posP, mRankin inicial 
> 0 - 11% preP vs 17% pósP). Verificou-se uma diminuição 
significativa no tempo porta-agulha, de 42 minutos (IQ:30-59) 
para 27,5 minutos (IQ :17-47,25). Houve um aumento de do-
ença de grandes vasos no grupo pós intervenção (7% preP vs 
15% pósP). Aos 3 meses a excelente melhoria no resultado 
funcional (mRankin 0-1) foi idêntica nos dois grupos (44%), e 
a mortalidade aos 3 meses foi de 9,7% preP vs 10,4% pósP. 
De igual modo não se verificaram diferenças nos dois grupos 
no que diz respeito à hemorragia intracraniana (2%), critérios 
de SITS-MOST.

Conclusão
A implementação da trombólise na sala de TAC melhorou 

drasticamente o tempo porta-agulha. Os doentes tratados com 
o novo protocolo eram doentes com mRankin iniciais mais ele-
vados, NIHSS mais altos e com maior incidência de doença 
de grandes vasos. Não houve um acréscimo nas complicações 
hemorrágicas ou na mortalidade. O início da terapêutica com 
ativador de plasminogênio recombinante tecidual na sala de 
TAC é exequível e seguro.
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E-mail: sofia.florindogalego@gmail.com



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
 O

R
AI

S

30 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2016

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2016
PORTO

CO19. Ácido úrico e resultado funcional em doentes com AVC   
 submetidos a fibrinólise endovenosa: relação não linear e  
 dependente de género

Introdução
O ácido úrico (AU) é um produto do metabolismo das purinas 

com ação anti-oxidante. O seu efeito no contexto do AVC isqué-
mico (AVCi) tem sido alvo de intensa investigação. Os estudos 
têm revelado resultados contraditórios relativamente ao efeito 
do AU endógeno, apresentando-o tanto como um fator de risco 
independente para o AVCi e de pior prognóstico, como um fator 
associado a um melhor resultado clínico em doentes submeti-
dos a fibrinólise endovenosa (rtPA).       

Objetivos
 Avaliar a influência do AU endógeno na evolução clínica de 

doentes com AVCi agudo submetidos a rtPA. 
 

Métodos
 Estudo de coorte histórica que incluiu doentes consecutivos 

com AVCi submetidos a rtPA de Janeiro de 2010 a Dezembro 
de 2014 e modified Ranking Scale (mRS) prévio inferior a 3. 
Foram avaliados os valores de AU na fase aguda, e analisados 
separadamente no sexo feminino e masculino. O resultado clí-
nico foi avaliado pelo mRS aos 3 meses. Aplicaram-se modelos 
de regressão lineares e quadráticas multivariáveis para predi-
tores de resultado clínico.

Resultados
 Foram incluídos 546 doentes, 54.80% do género masculino, 

idade média de 73.38±11.55 anos, NIHSS médio na admissão 
de 15.42±6.88. O valor médio de AU endógeno foi de 5.61mg/
dL±1.88mg/dL. O valor médio de AU endógeno no sexo mas-
culino foi de 5.87mg/dl±1.71mg/dl e de 5.29mg/dl±2.04mg/dl no 
sexo feminino (p=0.043). Na população total os valores de AU 
endógeno demonstraram uma relação em “U” com o mRS aos 
3 meses (OR:0.90, IC95%: 0.78-1.02, p=0.096; mudança de 
R2: 1.01, p=0.003). Quando foi considerado o género, obte-
ve-se uma relação em “U” com o mRS aos 3 meses no sexo 
masculino (OR: 0.92, IC95%: 0.76-1.06, p= 0.214; mudança 
de R2: 1.13, p=0.010) e ausência de relação no sexo feminino 
(OR: 0.74, IC95%: 0.48-1.16, p= 0.195; mudança de R2: 1.01, 
p=0.122).

Conclusão
 Valores mais baixos e mais elevados de AU endógeno as-

sociaram-se a um pior resultado funcional na população total 
de AVCi e no género masculino. Contudo esta relação não se 
verifica no sexo feminino, que apresenta valores médios de AU 
inferiores aos observados no sexo masculino e uma relação 
linear com o mRS aos 3 meses.
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CO20. Rácio neutrófilos / linfócitos não é predictor independente  
 de mau prognóstico em doentes com AVC isquémico   
 submetidos a trombólise endovenosa

Introdução
Estudos recentes sugerem que um rácio neutrófilos / linfóci-

tos (RNL) elevado antes da realização de trombólise endoven-
sa em doentes com AVC isquémico, está fortemente associado 
a pior prognóstico e maior mortalidade. Porém, uma das prin-
cipais limitações apontada a esses trabalhos foi a ausência de 
informação relativa à presença de infecção precedente ou nos 
primeiros dias de internamento.       

Objetivo
 Determinar se o RNL na admissão está relacionado com 

pior prognóstico aos 3 meses e maior mortalidade em doentes 
com AVC isquémico submetidos a trombólise.

 
Métodos

 Através do registo prospectivo de doentes com AVC isqué-
mico submetidos a trombólise endovenosa entre Fevereiro de 
2007 e Agosto de 2015, foram colhidos dados clínicos, analí-
ticos e imagiológicos. Incluídos doentes com estudo analítico 
pré-trombólise e com estado funcional conhecido aos 3 meses. 
Definiu-se bom prognóstico funcional aos 3 meses como pon-
tuação de 0-2 na escala modificada de Rankin (mRS).  Análise 
estatística descritiva, análise univariada, correlação de Spear-
man e análise multivariada para predictores de prognóstico e 
mortalidade, ajustando para variáveis de interesse. 

Resultados
 Foram incluídos 477 doentes, idade mediana 73 anos (in-

tervalo interquartil 64-79), dos quais 261 do sexo  feminino 

(54.7%). Na análise univariada os doentes com bom prog-
nóstico funcional aos 3 meses apresentavam RNL mais baixo 
(p=0.042), idade mais jovem (p<0.001), glicemia na admissão 
mais baixa (p<0.001), menor pontuação NIHSS na admissão 
(p<0.001) e às 24h após trombólise (p<0.001), maior pontu-
ação ASPECTS/pcASPECTS na admissão (p<0.001), menor 
frequência de infecção nas primeiras 48h de internamento 
(p<0.001) e de infecção após as primeiras 48h de internamento 
(p<0.001). Um RNL elevado correlaciona-se com maior gravi-
dade clínica na apresentação (rho=0.103, p=0.025) e tempo 
clínica-agulha mais longo (rho=0.323, p<0.001). No grupo de 
doentes com infecção nas primeiras 48h de internamento, en-
controu-se um RNL mais elevado (p=0.008) e tal associação 
não se encontrou nos doentes com infecção após as primei-
ras 48h de internamento. Na análise multivariada o RNL não 
foi predictor independente de bom prognóstico aos 3 meses 
(OR=1.03, IC95%=0.92-1.14, p=0.646), nem de mortalidade 
(OR=1.07, IC95%=0.95-1.21, p=0.280) quando ajustado para 
variáveis com significância estatística na análise univariada, 
incluíndo a ocorrência de infecção nas primeiras 48h após in-
ternamento.

Conclusão
 No presente estudo o rácio de neutrófilos / linfócitos em 

doentes com AVC isquémico submetidos a trombólise não é 
predictor independente de prognóstico funcional aos 3 meses 
nem de mortalidade, nomeadamente quando ajustado para a 
ocorrência de infecção das primeiras 48h de internamento.

José Manuel Araújo1, Mariana Taveira2, José Nuno Alves1, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
2-Serviço de Medicina Interna, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
E-mail: josedearaujo88@gmail.com
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CO21. Circulação colateral pial e edema cerebral no AVC isquémico  
 agudo
Joana Jesus Ribeiro1, Orlando Galego2, Ana Inês Martins1, João Sargento-Freitas1, Mariana Baptista2, Ricardo Varela11, Fernando Silva1, 
Bruno Rodrigues1, Cristina Machado1, Gustavo Cordeiro1, Egídio Machado2, Luís Cunha1

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

Introdução
O edema cerebral é frequente em doentes com AVC isqué-

mico agudo (AVCi) submetidos a terapêutica reperfusora, es-
tando associado a uma elevada mortalidade. A sua fisiopatolo-
gia ainda não se encontra totalmente esclarecida, não existindo 
atualmente tratamento médico eficaz. No entanto, a craniecto-
mia descompressiva demonstrou reduzir a mortalidade quando 
realizada precocemente em doentes selecionados, tornando-
-se premente estabelecer quais os preditores de edema ce-
rebral numa fase precoce. A circulação colateral pial (CCP) é 
um fator preponderante no resultado clínico dos doentes com 
AVCi, influenciando quer o volume de enfarte quer a taxa de 
recanalização. No entanto, o seu impacto no desenvolvimento 
de edema cerebral ainda não foi estabelecido.

       
Objetivo

 Estabelecer a influência da CCP no desenvolvimento de 
edema em doentes com AVCi submetido a terapêutica de re-
perfusão.  

  
Métodos

 Foram incluídos doentes com AVCi consecutivos, apresen-
tando oclusão confirmada do segmento M1 da artéria cerebral 
média e/ou segmento distal da artéria carótida interna, sub-
metidos a fibrinólise endovenosa e/ou trombectomia mecâni-
ca entre Janeiro de 2014 e Julho de 2015. A CCP foi avaliada 

nas primeiras 6 horas do AVCi através de angiografia cerebral 
(pontuação Colateral Pial Score), angio-TC (preenchimento re-
trógrado da ACM, de acordo com o sulco de Sylvius) e/ou eco-
Doppler transcraniano (diversão de fluxo na ACA e ACP ipsila-
terais). O edema foi graduado na TC-CE controlo das 24h de 
acordo com a classificação proposta por Wardlaw. Recorreu-se 
a um modelo de regressão linear para avaliar o efeito da CCP 
no desenvolvimento de edema cerebral, ajustando-se para as 
variáveis com associações significativas com edema cerebral 
em análise univariada.

Resultados
 De um total de 88 doentes, 50% eram do sexo masculino, 

com uma idade média de 74 (±12) anos e um NIHSS inicial mé-
dio de 17(±6.8). Obteve-se uma associação significativa entre 
o edema cerebral às 24h e a CCP (OR: 0.23; IC 95%: 0.07-
0.74; p=0.013). Relativamente às restantes variáveis, apenas 
o ASPECTS inicial (OR: 0.68; IC 95%: 0.49-0.95; p=0.024) e a 
presença de transformação hemorrágica (OR: 14.73; IC 95%: 
3.85-56.32; p<0.001) demonstraram igualmente uma associa-
ção significativa com o edema cerebral.

 
Conclusão

 A presença de CCP pobre encontra-se associada de forma 
independente a um maior grau de edema às 24h em doentes 
com AVCi submetidos a tratamento reperfusor. 

CO22. Autorregulação cerebral mais eficiente nas primeiras horas do  
 AVC Isquémico associa-se a menor volume de enfarte e melhor  
 resultado funcional aos 3 meses

Introdução
O nível de autorregulação cerebral dinâmica traduz a capaci-

dade vascular cerebral de se adaptar a flutuações espontâneas 
da pressão arterial, podendo ser um fator determinante na vul-
nerabilidade da penumbra isquémica. Assim, a sua avaliação 
pode ser útil na abordagem hemodinâmica, nomeadamente 
procurando-se um adequado nível de pressão arterial nos do-
entes com AVC, de modo a melhorar o prognóstico funcional.  

Objetivos
 Avaliar o valor prognóstico na evolução clínica e imagiológi-

ca das alterações precoces da autorregulação cerebral dinâmi-
ca  no AVC isquémico agudo.   

Metodologia
 Incluíram-se 50 doentes com AVC isquémico agudo no terri-

tório da artéria cerebral média. Registou-se continuamente du-
rante 10 minutos a pressão arterial (Finometer), a velocidade 
de fluxo cerebral (Doppler transcraniano), o eletrocardiograma 
e o CO2 tele-expiratório dentro das primeiras 6 horas e nova-
mente às 12, 24 e 48 horas de sintomas de AVC isquémico. A 
autorregulação cerebral dinâmica foi avaliada pela função de 
transferência (coerência, fase e ganho). Avaliou-se o volume 

de enfarte cerebral por tomografia computorizada cerebral às 
24 horas. O prognóstico funcional foi determinado pela escala 
de Rankin modificada aos 3 meses.

Resultados
Os parâmetros de autorregulação cerebral dinâmica não pa-

receram variar significativamente durante o período de avalia-
ção. Uma fase maior (autorregulação cerebral mais eficaz) na 
admissão aumentou a probabilidade de independência aos 3 
meses [fase ≥ 37 vs < 37 graus, odds ratio (OR) = 8,6 (IC95% 
1,7-42,2), p=0,020; diferença inter-hemisférica ≥ –8 vs < –8 
graus, OR = 26.2 (IC 95% 4,1-166,4); p=0,001], associando-se 
também a menor volume de enfarte cerebral definitivo (fase ≥ 
37 vs < 37 graus p=0,016; diferença inter-hemisférica ≥ –8 vs < 
–8 graus, p=0,007).   

Conclusão
Uma autorregulação cerebral mais eficaz nas primeiras 

horas do AVC isquémico associa-se a um menor volume de 
enfarte cerebral e aumenta a possibilidade de melhor estado 
funcional aos 3 meses. A avaliação ou modulação da autorre-
gulação cerebral poderá ser útil na definição da melhor estraté-
gia hemodinâmica no AVC isquémico agudo.

Pedro Miguel Castro1,2, Jorge Serrador3, Isabel Rocha4, Farzaneh Sorond5, Elsa Azevedo1,2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João; 2-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
3-Veterans Biomedical Institute and War Related Illness and Injury Study Center, Department of Veterans Affairs, New Jersey Healthcare System, East 
Orange, USA; New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA
4-Laboratório de Função Autonómica Cardiovascular, Instituto de Fisiologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
5-Department of Neurology, Division of Stroke and Neurocritical, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, USA
E-mail: pedromacc@gmail.com
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CO23. Flutuações espontâneas de tensão arterial após tratamento de  
 reperfusão em AVC isquémico agudo

Introdução
Em contexto de AVC isquémico agudo os valores de tensão 

arterial (TA) apresentam significativa associação com o prog-
nóstico funcional. Com efeito, o compromisso transitório da 
autorregulação cerebral torna a perfusão cerebral dependente 
da TA sistémica, desconhecendo-se contudo o impacto de flu-
tuações espontâneas de TA no resultado funcional.        

Objetivo
 Estudar a relação entre a variação da TA sistólica (TAS) e 
diastólica (TAD) nas primeiras 24horas após AVC isquémico e 
resultado clínico em doentes submetidos a fibrinólise endove-
nosa e/ou terapêutica intra-arterial.

Metodologia
 Incluíram-se doentes consecutivos submetidos a fibrinólise 

endovenosa e/ou terapêutica revascularização intra-arterial por 
AVC isquémico, com mRS prévio inferior a 3 e informação dis-
ponível sobre a existência de recanalização arterial nas primei-
ras 6 horas (documentada por neurossonologia, Angio-TC e/ou 
angiografia). Foram recolhidos os valores de TAS e TAD das 
primeiras 24horas e analisada a variação através do cálculo de 
desvio-padrão. O resultado clínico foi avaliado pela escala de 
Rankin modificada (mRS) aos 3 meses. Aplicaram-se modelos 
de regressão linear multivariáveis para preditores independen-

tes de resultado clínico. 

Resultados
 Incluímos 674 doentes, idade média de 73.28 (+-11.50) 

anos, 54% do sexo masculino. Na população total a variação 
da TAS nas primeiras 24horas apresentou associação significa-
tiva com o resultado clínico (OR: 1.020, IC95%: 1.004 - 1.035, 
p=0.016), ao contrário da variação da TAD (OR: 1.006, IC95%: 
0.983 - 1.029, p=0.589). Nos doentes não recanalizados tam-
bém apenas a variação da TAS (OR: 1.22, IC95%: 1.001 - 
1.044, p=0.039) esteve associada com mRS aos 3 meses, não 
existindo relação com a variação da TAD (OR: 1.014, IC95%: 
0.984 - 1.044 p=0.356). Nos doentes recanalizados tanto a va-
riação da TAS como a da TAD não apresentaram associação 
estatisticamente significativa com o resultado funcional aos 3 
meses pós-AVC isquémico (OR: 1.019, IC95%: 0.999 - 1.040, 
p=0.062 e OR: 0.992, IC95%: 0.963 - 1.023, p=0.629). 

Conclusão
 A variação da TAS nas primeiras 24horas após AVC isqué-

mico submetido a fibrinólise endovenosa e/ou terapêutica de 
revascularização intra-arterial relacionou-se com o resultado 
clínico aos 3 meses nos doentes em que não ocorreu recana-
lização arterial. A variação dos valores de TAD não apresentou 
associação com o resultado funcional.

Ana Inês Martins1, João Sargento-Freitas1,2, Fernando Silva1,2, Joana Jesus Ribeiro1, Inês Correia1, João Pedro Gomes3, Mariana Gonçal-
ves3, Leila Cardoso3, Cristina Machado1, Bruno Rodrigues1, Gustavo Cordeiro1, Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
2-Laboratório de Neurossonologia, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
3-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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P1. AIT: que território vascular, qual a etiologia e qual o melhor 
 tratamento?
Denis F. Gabriel1, Luís Pinheiro Albuquerque2, Bruno Moreira2, Rui Felgueiras1

1-Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar do Porto; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar do Porto 
E-mail: denisdegabriel@gmail.com 

Introdução
Na abordagem ao doente com AIT, o principal objetivo é res-

ponder rapidamente a questões essenciais, tais como a etiolo-
gia, o prognóstico e o melhor tratamento indiviualizado. Para 
tal é essencial um estudo célere que permita estabelecer uma 
relação entre as alterações encontradas e o evento clínico.   

Caso Clínico
 Homem de 59 anos, ex-fumador, diabético, hipertenso, com 

dislipidemia e antecedentes de cardiopatia isquémica e nefro-
patia diabética. No dia em que realizava preparação para colo-
noscopia de rastreio, com toma de laxante osmótico, apresen-
tou um provável AIT. Enquanto estava sentado, iniciou “tontura” 
e alteração da noção de profundidade do campo visual, com 
visão “em túnel”. Mediu, na altura, a pressão arterial (155-97 
mmHg no membro superior esquerdo), tomando, em seguida, 
um comprimido de furosemida. Pouco depois apercebeu-se de 
maior dificuldade em compreender as legendas na televisão 
e iniciou hesitações no discurso. O quadro terá durado cerca 
de 15 minutos. Na primeira observação no Serviço de Urgên-
cia o exame era normal, excepto dificuldade na nomeação. A 
avaliação cardíaca, com ECG e ecocardiograma, não revelou 
alterações. O ecodoppler dos vasos do pescoço revelou inver-
são completa de fluxo da artéria vertebral direita e doença ate-
rosclerótica carotídea ligeira bilateral. No ecodoppler transcra-

niano observou-se fluxo normal nas artérias cerebrais médias, 
anteriores e posteriores, além de inversão ligeira do fluxo dias-
tólico da artéria basilar (102 mm). A angio-TC dos troncos su-
praaórticos confirmou a presença de placa calcificada na emer-
gência da artéria subclávia direita, responsável por estenose 
grave confirmada posteriormente por angiografia diagnóstica. 
A angiografia confirmou a inversão de fluxo da artéria vertebral 
direita, mas o seu preenchimento dependia de uma anastomo-
se com artéria occipital direita e não recebia fluxo da artéria 
basilar. O doente foi tratado com a melhor terapêutica médica.  

Discussão
Admitiu-se inicialmente que o território vascular envolvido 

seria a circulação anterior dadas as alterações da linguagem. 
Contudo, perante as alterações visuais descritas e o resultado 
do estudo por Doppler, assumiu-se que o território envolvido 
seria vertebro-basilar, com isquemia occipital bilateral e talâ-
mica esquerda. Finalmente, o estudo angiográfico, ao excluir 
a artéria vertebral direita da contribuição da circulação basilar, 
veio questionar novamente esta possibilidade. Este caso alerta 
que nem sempre as alterações de linguagem correspondem a 
défices da circulação anterior e que nem sempre os exames 
auxiliares de diagnóstico são congruentes na pesquisa etioló-
gica. Na dúvida, a melhor terapêutica médica foi considerada a 
melhor opção de tratamento. 

P2. Síndrome de Opalski – um caso clínico raro e abordagem   
 multidisciplinar

Introdução
Síndrome de Opalski é variante rara do Enfarte Medular La-

teral, associada a hemiparésia ipsilateral pela extensão caudal 
da isquémia. É normalmente resultado de diferenças de diâ-
metro das artérias vertebrais, dissecção da artéria vertebral e 
aterosclerose. Pode estar associada a formação ou progressão 
de aneurisma vertebral intradural e aumento do risco de hemor-
ragia. Trata-se de uma condição que requer uma abordagem 
multidisciplinar e uma intervenção urgente, com necessidade 
de recursos e estratégias disponibilizadas pelas diferentes es-
pecialidades médicas.      

Caso Clínico
 Doente do sexo masculino, 33 anos, sem antecedentes rele-

vantes e autónomo em AVD e marcha. Recorreu ao Serviço de 
Urgência por cefaleia de predomínio frontal, alterações visuais, 
tonturas e febre, associado a défice de força muscular no he-
micorpo direito e dificuldade na marcha. Objetivamente apre-
sentava rigidez da nuca e neurologicamente com Síndrome de 
Horner e hemihipoestesia da face direita, estrabismo conver-
gente esquerdo, com hemiparésia direita braqui-crural, hemihi-
poestesia superficial e profunda esquerda, ataxia apendicular 
esquerda, axial e para a marcha.  Funcionalmente o doente 
encontrava-se parcialmente dependente nas transferências e 
AVD e totalmente dependente na deambulação e marcha. Do 
estudo complementar realçava-se leucocitose e PCR elevada 
e estudo do LCR com 60 cél/mm3 com predomínio de neutró-
filos e proteínas de 49 mg/dl. A RMN crânio-encefálica revelou 

lesão isquémica protuberancial direita e ecodoppler carotídeo 
com índices de resistência aumentado à direita. O doente foi 
internado com diagnóstico de meningo-encefalite aguda e AVC 
isquémico protuberancial direito. Em conjunto com Infeciologia, 
Neurologia e MFR, iniciou terapêutica com Aciclovir, Ceftriaxo-
ne e Dexametasona, associado a hipocoagulação e programa 
de reabilitação intra-hospitalar individualizado. Após alta para o 
domicílio hipocoagulado e em programa de reabilitação ambu-
latório, apresentou, ao fim de um mês, quadro súbito de cefa-
leia intensa e posterior deterioração do estado de consciência, 
sendo internado por Hemorragia Subaracnoídea secundária a 
Aneurisma da PICA esquerda, com suspensão da hipocoagu-
lação e necessidade de correção cirúrgica. Após estabilização 
clínica, apresentava diminuição da sensibilidade álgica à es-
querda e ataxia para a marcha, encontrando-se parcialmente 
dependente na deambulação e marcha, tendo reiniciado o pro-
grama de reabilitação. Teve alta para o domicílio, mantendo 
o programa em regime de ambulatório, encontrando-se atual-
mente independente para AVD e marcha.  

 
Conclusões

 A Síndrome de Opalski apresenta-se como um desafio nas 
lesões isquémicas bulbares, quer pela sua localização e es-
truturas envolvidas, quer pelo mecanismo lesional e o risco de 
complicações inerentes. Requer uma intervenção multidiscipli-
nar rápida e coordenada, modificando favoravelmente o prog-
nóstico clínico e funcional do doente. 

Jonathan Rios1, Catarina Félix2, Gisela Henriques Leandro1, João Moreira1, Sara Estrela Rego1, Víctor Milet1, Paula Proença3, Luís Malaia1, 
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P3. Lesão isquémica dos pedúnculos cerebelosos médios como 
 apresentação de AVC Vertebro-Basilar
Ana Franco1, Sofia Reimão2, Teresa Pinho e Melo1,3

1-Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte;
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 
3-Campus Neurológico Sénior, Torres Vedras
E-mail: catie.ann@gmail.com

Introdução
Os pedúnculos cerebelosos médios constituem uma das 

principais vias aferentes do cerebelo, incorporando a via cor-
tico-ponto-cerebelosa. A sua irrigação corresponde a um terri-
tório de barragem do território da artéria cerebelosa antero-in-
ferior e artéria cerebelosa superior. As lesões isquémicas que 
envolvem este território, embora de forma raramente exclusiva, 
têm como principal etiologia a hipoperfusão cerebral. A semio-
logia é variada, dependendo sobretudo da extensão da lesão 
e da sua localização. Apresentamos o caso clínico de uma do-
ente com uma rara lesão isquémica bilateral dos pedúnculos 
cerebelosos médios que semiologicamente se manifestou com 
um quadro extra-piramidal na sua evolução.  

Caso Clínico
 Mulher, 83 anos, com factores de risco vasculares de hi-

pertensão arterial e diabetes, com quadro inicial de vertigem 
e desequilíbrio da marcha, medicada sintomaticamente. Uma 
semana depois, quadro de alteração da articulação verbal e 
incapacidade para a marcha. Analiticamente, sem alterações 
relevantes, nomeadamente sem desequilíbrios hidroelectrolíti-
cos. Ao exame neurológico, apresentava, inicialmente, disar-
tria, nistagmo na direcção do olhar, ataxia apendicular e retro-
pulsão com instabilidade postural, que evoluiu em 2 semanas 
depois para  disartria, contracção do frontalis e distonia da 
boca, nistagmo horizontal na direção do olhar, rigidez assimé-
trica, de predomínio nos membros inferiores e à direita, tremor 
de repouso do membro superior direito, retropulsão marcada e 

distonia dos pés, mais à direita, com maior incapacidade para a 
marcha. A RM-CE com 1 semana de evolução do quadro mos-
trou lesões isquémicas agudas dos pedúnculos cerebelosos 
médios. Angio-RM com marcada redução de calibre e irregu-
laridade de ambas as artérias vertebrais e da artéria basilar, 
com áreas de estenose significativa/fluxo filiforme alternando 
com áreas de calibre ligeiramente superior em toda a extensão 
destes vasos. Doppler dos vasos do pescoço e DTC revelou 
estenose hemodinamicamente significativa em V1 à esquerda 
com aumento das velocidades nas artérias vertebrais. A esti-
mulação magnética transcraniana e tractografia revelaram in-
tegridade da via piramidal e, nesta última, redução das vias 
ponto-cerebelosas bilateralmente. Foi medicada com aspirina 
e estatina e, sintomaticamente, com levodopa até 450mg/dia, 
com melhoria da rigidez, readquirindo marcha com apoio bila-
teral.  

Conclusões
Este caso demonstra uma lesão isquémica nos pedúncu-

los cerebelosos médios, uma localização raramente descrita 
na literatura (18 casos descritos). O diagnóstico foi feito pela 
evolução de sinal em RM-CE subsequente mas com estabili-
dade das lesões,  pela presença de doença grave do território 
vascular vertebro-basilar e pela exclusão de outras causas, no-
meadamente neoplásicas, infecciosas e secundárias a dese-
quilíbrio hidroelectrolítico. A apresentação semiológica também 
foi particular, dado o quadro extra-piramidal na sua evolução. 

P4. Síndrome de Balint após cateterismo cardíaco: uma apresentação  
 incomum de acidente vascular cerebral
Francisco Bernardo, Ângela Timóteo, Amélia Nogueira Pinto
Serviço de Neurologia Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, Amadora
E-mail: francisco.m.bernardo@gmail.com

Introdução
A síndrome de Balint é caracterizada pela tríade clássica de 

simultanagnosia, apraxia ocular e ataxia óptica. Associa-se a 
lesões cerebrais bi-hemisféricas parieto-occipitais, podendo 
surgir concomitantemente noutras síndromes corticais, como a 
síndrome de Gerstmann e alterações da linguagem. As compli-
cações cerebrovasculares do cateterismo cardíaco surgem em 
menos de 1% dos casos, sendo mais frequentes em doentes 
com factores de risco vascular. Reportamos um caso clínico de 
síndrome de Balint após cateterismo cardíaco, uma apresen-
tação de acidente vascular cerebral que, pelo nosso conheci-
mento, não foi previamente descrita na literatura.       

Caso Clínico
 Homem, 63 anos, dextro, com múltiplos factores de risco 

vascular (hipertensão arterial, dislipidémia, diabetes mellitus, 
hábitos etanólicos acentuados), dois AVCs isquémicos prévios 
sem sequelas neurológicas e estenose aórtica grave, que após 
cateterismo cardíaco electivo de difícil execução iniciou altera-
ção da acuidade visual, cefaleia bi-frontal opressiva e agitação 
psicomotora. Estes sintomas não foram valorizados, tendo o 
doente alta do Serviço de Cardiologia, ao qual regressou 48h 
depois por manutenção da sintomatologia, sendo referenciado 
a Neurologia. No exame neurológico o doente apresentava al-
teração da linguagem caracterizada por discurso fluente, perse-
veração verbal, inúmeras parafasias espontâneas e defeito de 
compreensão, nomeação, repetição, leitura e escrita. Destaca-
va-se igualmente apraxia ocular e incapacidade de interpretar o 
ambiente circundante como um todo, comportando-se como se 

estivesse cego (“não vejo nada”), admitindo-se discreta ataxia 
óptica, agnosia dos dedos, discalculia, desorientação direito-
-esquerdo, defeito de campo visual esquerdo e discromatópsia, 
sem outros sinais focais no restante exame neurológico. Reali-
zou TC-CE que documentou hipodensidade corticossubcortical 
temporal e parietal direita, tendo a RM-CE evidenciado lesões 
isquémicas recentes em topografia corticossubcortical tempo-
ro-parieto-occipital direita, temporal periventricular esquerda, 
temporal lateral esquerda e occipito-parietal posterior esquer-
da. A avaliação neuropsicológica formal documentou ainda dé-
fice de sustentação dos processos atencionais, defeito ligeiro 
de memória de trabalho e défice executivo no plano das praxias 
construtivas. Por flutuação clínica, o doente realizou RM-CE 
de re-avaliação que documentou nova extensa lesão isquémi-
ca aguda corticossubcortical temporo-parietal esquerda, pelo 
que iniciou anticoagulação. O estudo etiológico realizado não 
revelou alterações de relevo, favorecendo uma relação entre o 
procedimento cardíaco e o AVC.  

 
Conclusões

 O presente caso clínico demonstra a importância da co-
laboração entre Cardiologia e Neurologia na abordagem das 
complicações cerebrovasculares de procedimentos cardíacos. 
As apresentações clínicas dos AVCs podem ser difíceis de in-
terpretar sobretudo no caso das síndromes neuropsicológicas, 
sendo fundamental o papel da Neurologia. Alerta-se para a 
possibilidade terapêutica do AVC em fase aguda neste contex-
to, podendo evitar consequências funcionais incapacitantes. 
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P5. Síndrome de Sneddon – a propósito de um caso clínico

P6. Púrpura Trombocitopénica Trombótica – uma causa rara de   
 Acidentes Isquémicos Transitórios de repetição

Introdução
A Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT) é um distúr-

bio hematológico raro cuja apresentação clínica pode mimeti-
zar uma variedade de outras doenças. Este envolvimento mul-
tisistémico torna o seu diagnóstico um desafio clínico e exige a 
colaboração multidisciplinar. Com efeito, o seu reconhecimento 
precoce é fundamental pois o tratamento emergente com plas-
maferese permite reduzir significativamente a sua mortalidade 
de 90% para cerca de 10%.       

Caso Clínico
 Homem de 73 anos, com antecedentes pessoais de HTA 

e Polimialgia Reumática, recorreu ao seu médico de família 
por astenia e fadiga com cerca de 1 semana de evolução. Da 
observação inicial destacava-se a presença de petéquias nos 
membros inferiores. Foi pedida avaliação analítica urgente que 
revelou anemia (Hg 8 g/dL), normocítica e normocrómica, trom-
bocitopenia grave (12000 plaquetas/mm3) e lesão renal (creati-
nina: 1,41 mg/dL). Foi internado para investigação etiológica e 
iniciou corticoterapia 60 mg/dia. Cinco dias depois, iniciou qua-
dro súbito de hemiparesia direita e afasia tendo sido activada a 
Via Verde AVC. À observação pela equipa da Unidade de AVC 
verificou-se recuperação completa dos défices. Realizou TC-
-CE e AngioTC-CE sem alterações e admitiu-se AIT. Oito horas 
depois inicia novo episódio transitório de défice neurológico fo-

cal à esquerda e 1 hora mais tarde teve novo AIT idêntico. Con-
comitantemente, assistiu-se a um agravamento progressivo do 
estado de consciência e confusão mental. O estudo comple-
mentar da anemia revelou: teste de Coombs directo negativo, 
LDH 2196 U/L; haptoblobina <0,07 g/dL; bilirrubina total: 5,7 
mg/dL; bilirrubina directa: 0,68 mg/dL e esfregaço de sangue 
periférico com esquizocitos, policromasia e anisocitose. Foi 
admitida a hipótese diagnóstica de PTT e o doente foi transfe-
rido para uma Unidade de Cuidados Intensivos onde realizou 
9 ciclos de plasmaferese. Verificou-se melhoria progressiva do 
quadro clínico e laboratorial. Sem confusão mental e sem no-
vos episódios de AIT após 24 horas de tratamento e normaliza-
ção da contagem plaquetária após 1 semana. Do estudo com-
plementar posterior destaca-se: anticorpos anti-ADAMTS-13 
positivos (232,45 U/ml) e actividade 3% da ADAMTS-13.  

 
Conclusões

 A PTT é uma doença rara e potencialmente fatal. Tratando-
-se de uma doença microangiopática a clínica depende da sua 
gravidade e do órgão envolvido. Num doente com eventos is-
quémicos transitórios e/ou alteração do estado de consciência, 
a presença de anemia e trombocitopenia deve alertar o clínico 
para o seu diagnóstico, uma vez que existe uma terapêutica 
eficaz capaz de modificar o curso da doença. 

Introdução
A síndrome de Sneddon é uma entidade rara caracterizada 

pela ocorrência de doença cerebrovascular em doentes com 
livedo racemosa, podendo este preceder em várias décadas as 
manifestações neurológicas. Trata-se de uma doença vascular 
oclusiva, com envolvimento de vasos de pequeno e médico ca-
libre, podendo causar também hipertensão arterial, valvulopa-
tias cardíacas ou oclusões arteriais e venosas extracerebrais. A 
sua etiologia permanece desconhecida, embora a identificação 
de diferentes subtipos de doentes, alguns dos quais com anti-
corpos antifosfolipídicos positivos e/ou alterações na cascata 
da coagulação, sugira que na sua etiopatogenia possa estar 
uma variante da síndrome antifosfolipídica ou uma coagulopa-
tia primária.        

  
Caso Clínico

 Mulher de 36 anos, com antecedentes de hipertensão ar-
terial diagnosticada aos 27 anos e controlada com losartan/
hidroclorotiazida 50/12,5mg; apresenta instalação súbita de 
hemiparésia direita associada a alteração do comportamento, 
com riso imotivado e discurso pouco fluente. Referia episódio 
de hemihipostesia direita cerca de 5 anos antes, autolimitado, e 
no último ano, o aparecimento de lesões cutâneas compatíveis 
com livedo racemosa e acrocianose. TC Cerebral à admissão 
hospitalar com evidência de enfarte recente no território da ar-
téria cerebral anterior e enfarte sequelar no território da artéria 

cerebral posterior esquerdas. Do estudo realizado, a salientar, 
analiticamente, anticorpos antifosfolipídicos negativos; insufici-
ência aórtica grau II detetada por ecocardiografia; alterações 
na capilaroscopia sugestivas de Raynoud primário; histologia 
de biópsia cutânea compatível com endotelite; angiografia ce-
rebral com pobreza vascular e irregularidades /oclusões dos 
ramos distais no território das artérias cerebrais anterior e pos-
terior esquerdas. Quadro clínico compatível com síndrome de 
Sneddon com anticorpos antifosfolipídicos negativos, razão 
pela qual foi medicada com antiagregante plaquetário, aliado 
ao controlo dos fatores de risco vascular. Alteração posterior da 
terapêutica para varfarina, por deteção de heterozigotia para o 
fator V de Leiden. Atualmente sem défices motores, mantendo 
discurso ligeiramente lentificado com raras parafasias.     

 
Discussão/Conclusão

 Com este caso os autores pretendem alertar para a síndro-
me de Sneddon como causa de AVC, em particular no adul-
to jovem no qual é mais incidente. Trata-se de uma patologia 
pouco frequente, muito provavelmente subdiagnosticada, com 
envolvimento multissistémico e caráter recidivante, constituin-
do uma causa importante de demência vascular precoce e da 
morbilidade a ela associada. A terapêutica com antiagregrantes 
plaquetários ou, na presença de anticorpos antifosfolipídicos 
e/ou coagulopatias, com antagonistas da vitamina K, pode ter 
uma papel modificador do prognóstico da doença.

Pedro Brás1, Sofia Magalhães Ferreira2, Ana Paiva Nunes3, Luís Bento4

1-Serviço de Neurologia - Hospital Santo António dos Capuchos - Centro Hospitalar de Lisboa Central; 
2-ACeS Santo Tirso/Trofa – USF: Uma Ponte para a Saúde; 3-Unidade CerebroVascular - Hospital São José - Centro Hospitalar de Lisboa Central;
4-Unidade de Urgência Médica - Hospital São José - Centro Hospitalar de Lisboa Central
E-mail: helty_bras@hotmail.com
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P7. Vasculopatia rádica: uma entidade a considerar no doente 
 oncológico 

Introdução
A radioterapia é um tratamento amplamente utilizado nas 

neoplasias da cabeça e pescoço, com benefício claro na so-
brevida dos doentes. As consequências a longo prazo incluem 
alterações estéticas, fibrose tecidular, novas neoplasias e dano 
endotelial, sabendo-se que a incidência de doença cerebrovas-
cular nestes doentes se encontra aumentada.        

Caso Clínico
 Caso 1: Mulher de 39 anos, autónoma, ex-fumadora, com 

antecedentes de carcinoma espinocelular lingual, tendo reali-
zado exérese cirúrgica da hemilíngua direita, esvaziamento 
ganglionar e radioterapia ipsilateral. Após episódio compatível 
com síncope, iniciou parestesias no hemicorpo esquerdo, de 
predomínio queiro-podal. No SU, objetivada também parésia 
G4+/5 da mão esquerda. O TC cerebral não evidenciou alte-
rações. No internamento, recorrência da síncope associada a 
hemihipostesia esquerda e diminuição da preensão da mão es-
querda, que reverteram em menos de 24h. A RM cerebral com 
Angio-RM não revelou lesões parenquimatosas, demonstrando 
alongamentos vasculares difusos e estenose significativa do 
segmento supraclinoideu da carótida interna e porção inicial 
de M1 direita. Após optimização hemodinâmica, recuperação 
neurológica, sem novas síncopes, tendo alta sob dupla anti-
-agregação e estatina. 

Caso 2: Homem de 35 anos, autónomo, com antecedentes 
de oligodendroglioma anaplásico frontoparietal direito, removi-
do cirurgicamente aos 28 anos e tratado com radioterapia e 

quimioterapia. Por crise tónico-clónica generalizada, iniciou 
valproato (800mg/dia), que manteve após a cirurgia, sem recor-
rência de crises. Nas três semanas anteriores ao internamento, 
episódios transitórios diários de parestesias na mão esquerda 
e região perioral, por vezes com défice motor da mão ipsilateral 
e desvio da comissura labial para a direita após o episódio. Re-
alizou EEG que demonstrou atividade epileptiforme frontocen-
trotemporoparietal direita. Apesar do aumento progressivo de 
VPA (1500mg/dia), e introdução de LEV (2000mg/dia) e OXC 
(1200mg/dia), manteve os episódios, sendo que, no último, os 
défices não reverteram. Ao exame, apresentava hemiparésia 
esquerda G4/5 e parestesias no braço e face esquerdas. Re-
alizou novo EEG que não demonstrou atividade epileptiforme. 
O EcoDoppler demonstrou estenose>70% da cerebral média 
direita (ACMD). A RM cerebral com Angio-RM revelou lesões 
isquémicas recentes em território da ACMD e estenose signifi-
cativa do segmento M1 direito; sem sinais de recidiva tumoral. 
Iniciou corticoterapia (cinco dias), estatina e dupla anti-agrega-
ção, ficando assintomático 72h após o início do quadro. 

     
 

Conclusões
 Apresentamos dois casos de eventos isquémicos no adulto 

jovem de etiologia rádica presumível. Optou-se por tratamen-
to conservador, com utilização empírica de anti-agregação e 
estatina, dada a escassez de estudos relativos ao tratamento 
destes doentes. Salienta-se a importância do diagnóstico dife-
rencial desta entidade clínica nos doentes oncológicos. 

Ricardo Soares-dos-Reis1,2, Pedro Castro1,2, Madalena Pinto1, Goreti Nadais1

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

P8. Contribuição da diabetes mellitus no desenvolvimento de   
 doença macro e microvascular da circulação cerebral em doentes  
 hipertensos

Introdução
Interações complexas entre vários fatores de risco vascular 

estão frequentemente presentes na origem dos AVC isquémi-
cos. Compreender melhor o peso de cada fator na génese da 
doença macro e microvascular poderá permitir delinear estra-
tégias preventivas mais eficazes.  

  
Objetivo

 Perceber, numa população hipertensa, qual o efeito da dia-
betes mellitus (DM) no desenvolvimento de doença macro e 
microvascular da circulação cerebral.    

Métodos
 Comparámos a presença de marcadores de doença macro-

vascular e microvascular em doentes hipertensos com e sem 
DM tipo II, sem manifestação clínica ainda de doença vascu-
lar cerebral. Foi avaliada a presença de outros fatores de ris-
co vascular (FRV), o controlo da pressão arterial pelo MAPA 
24 horas, a rigidez aórtica pela velocidade da onda de pulso 
(VOP), a presença de placas ateroscleróticas e a espessura 
da intima-média (EIM) carotídeas por ecoDoppler cervical e a 
presença de retinopatia por fundoscopia, bem como o respetivo 
score de doença microvascular retiniana (sDMR). Após avalia-
ção da distribuição das variáveis, as diferenças entre os grupos 
foram avaliadas pelos testes de Mann-Whitney e qui-quadrado. 
Foram realizadas análises multivariadas utilizando regressões 
logísticas e lineares, ajustadas para a idade, sexo e FRV.  

 
Resultados

 Os doentes hipertensos com DM (n=71) eram mais frequen-
temente homens (59 vs 41%, p=0,020), mais velhos (62±9 vs 
57±14 anos, p=0,007), tinham pressão arterial sistólica nas 24 
horas (141±17 vs 140±16mmHg, p=0,028) e HgA1c (6,9±1.3 
vs 5,5±0.4%, p<0,001) mais altas e níveis de HDL (44±12 
vs 49±11mg/dL, p=0,014) e LDL (107±31 vs 121±31mg/dL, 
p=0,010) mais baixos que os doentes hipertensos não diabé-
ticos (n=84). O grupo com DM apresentou valores mais ele-
vados de VOP (p=0.001) e EIM (p=0.001), maior prevalência 
de placas carotídeas (p<0.001) e de retinopatia (p=0.009), com 
maior sDMR (p=0.026). A VOP foi significativamente predita pe-
los valores de pressão arterial (p<0.001), presença de doença 
arterial coronária (p=0.030) e periférica (p=0.003). A EIM foi sig-
nificativamente predita  pela idade (p<0.001), HgA1c (p=0.001), 
pressão arterial (p=0.001) e tabagismo (p=0.020). O sDMR foi 
significativamente predito pela HgA1c (p=0.027).

Conclusão
 Em doentes hipertensos, ter DM associada contribui para o 

maior desenvolvimento de doença quer microvascular (retinia-
na) quer macrovascular (carotídea). Enquanto a rigidez aórtica 
depende sobretudo do controlo da pressão arterial, o controlo 
glicémico contribui também para a redução do risco cerebro-
vascular, ao relacionar-se com a doença carotídea e retiniana.

Ana Monteiro1,3, Carmen Ferreira1,3, Pedro Castro1,3, Susana Penas2,3, Lurdes Martins2, Elsa Azevedo1,3, Jorge Polonia3,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João, Porto; 
2-Serviço de Oftalmologia, Centro Hospitalar São João, Porto;
3-Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
4-Clinica de Hipertensão Arterial do Hospital Pedro Hispano, Porto;
E-mail: ana.mg.monteiro@gmail.com
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P10. Fibrilhação Auricular na admissão e Hipertiroidismo latente no  
 AVC isquémico agudo

P9. Associação entre doenças inflamatórias intestinais e doenças  
 cerebrovasculares

Introdução
A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é uma doença crónica, 

de mediação imune, que se  manifesta como Colite ulcerosa 
(CU) e Doença de crohn (DC). A patogénese da DII baseia-se 
numa disfunção endotelial, com aumento da  produção de ci-
tocinas inflamatórias que promovem um estado pró-trombótico, 
perpetuando a inflamação. Este estado pró-trombótico aumen-
ta o risco  de doenças cerebrovasculares (DCV). É estimado 
que cerca de 1.3 a 6.4% de adultos com DII apresentem, em 
algum ponto do curso da doença, uma DCV.  

  
Objetivos

 Descrever os doentes com diagnóstico de DII internados na 
Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria entre 2000 e 2015. 
Caracterizar o tipo de AVC presente e o tipo de DII, assim como 
avaliar as diferentes alterações pró-trombóticas.    

Métodos
 Após a selecção dos doentes, toda a informação foi obtida 

através da informação dos processos clínicos e das notas de 
alta. Foi recolhida informação relativa ao sexo, idade, tipo de 
DCV, tipo de DII, ano de diagnóstico, presença de exacerba-
ção e medicação para a DII. Avaliou-se também, a presença 
de alterações pró-trombóticas, nomeadamente, factor V , factor 
VIII, fibrinogénio, PAI-1, factor de von Willebrand, proteína S, 
proteína C, antitrombina III, trombocitose, anemia, hiperhomo-

cisteinemia e presença de anticorpos pró-trombóticos.

Resultados
 Obtiveram-se 9 pacientes com DII e DCV, dos quais 7 eram 

AVCs isquémicos e 2 TVCs.  Relativamente à etilogia do AVC 
(TOAST), 2 eram por ateroesclerose de grandes artérias, 1 por 
cardioembolismo, 1 por etiologia determinada e 3 com etiolo-
gia indeterminada. Seis eram do sexo masculino e 3 do sexo 
feminino. A média de idades era de 52.1 anos. Quatro doentes 
tinham DC e 5 CU. Três doentes apresentavam exacerbações 
da DII no último mês. Oito dos 9 doentes faziam medicação 
específica para a DII. Sete dos 9 doentes apresentavam altera-
ções analíticas referentes a um estado pró-trombótico. A ane-
mia foi a alteração mais encontrada, seguida pela diminuição  
da proteína S, aumento do factor VIII e aumento do fibrinogé-
nio. Dos 7 doentes com alterações pró- trombóticas, 3 apre-
sentavam mais do que um dos parâmetros analisados alterado.

Conclusões
 Este é um estudo descritivo, com várias limitações, pela 

amostra de reduzidas dimensões e por não estabalecer rela-
ções com outros possíveis factores. A DCV associada a DII é 
uma condição rara, apesar disso, diferentes estudos mostram 
que há um risco aumentado de desenvolvimento de DCV em 
doentes com DII. 

Isabel Loução de Amorim, Ana Catarina Fonseca, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidente Vascular Cerebral, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: isabelmlamorim@gmail.com

Introdução
A Prevalência da Fibrilhação auricular (FA) aumenta com os 

níveis séricos aumentados de T4 livre e a incidência cumulativa 
da FA aumenta em pacientes com TSH muito baixa. O Hiperti-
roidismo é uma causa potencialmente reversível de FA mas o 
seu papel como factor de risco para AVC é controverso.  

  
Objetivos

Estudar a relação que existe entre a função tiroideia e a FA 
nos pacientes com AVC isquémico agudo. Detetar a frequência 
de hipertiroidismo nos pacientes com FA e AVC isquémico agu-
do. Analisar as diferenças entre os subgrupos de AVC isqué-
mico agudo com ou sem disfunção tiroideia para as variáveis 
estudadas. 

Metodologia
 Estudo prospetivo, de base hospitalar, de corte transversal, 

observacional, de pacientes adultos sem limite de idade, inter-
nados na U-AVC por AVC isquémico agudo num período de 2 
anos. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, 
escala NIHSS, FA prévia, FA na admissão, NT pro-BNP, perfil ti-
roideio global e mortalidade. A determinação da função tiroideia 
foi realizada durante a primeira semana do AVC. Foram excluí-

dos os fatores que interferem com a função tiroideia. Foi obtido 
consentimento informado. Utilizaram-se testes qui2, ANOVA e 
teste de Tukey.  

 
Resultados

 Analisámos 354 pacientes. Foi detetado hipertiroidismo em 
12,7 % dos pacientes com AVC isquémico agudo. A maior per-
centagem de FA na admissão corresponde aos pacientes com 
hipertiroidismo subclínico (47,1 %). Foram observadas diferen-
ças estatisticamente significativas nos subgrupos de AVC para 
as seguintes variáveis: sexo (maior frequência de pacientes 
mulheres para o hipertiroidismo subclínico), idade (maior idade 
para o hipertiroidismo subclínico), escala NIHSS (maior pontu-
ação para o hipertiroidismo) e mortalidade (maior mortalidade 
para o hipertiroidismo subclínico). 

Conclusões
 O Hipertiroidismo é um fator de risco para o AVC cardioem-

bólico nomeadamente no paciente idoso. Um hipertiroidismo 
latente pode evidenciar una FA, subtil mas com sérios efeitos. 
O screening da função tiroideia na FA e/ou AVC tem implica-
ções no curso, prognóstico e tratamento dos nossos pacientes.

F.J. Ros Forteza1, L. J. Cacho Gutiérrez2

1-Unidade de AVC, U.L.S. da Guarda, E.P.E. Faculdade de Ciências da Saúde (Universidade da Beira Interior); 
2-Unidad de Demencia. Hospital de la Santísima Trinidad, Clínica de Neurologia y de Memoria, Salamanca
E-mail: javierros40@hotmail.com
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P11. Trombose venosa cerebral, apresentação clinica de duas 
 infeções do Sistema Nervoso Central

Vera Espírito Santo, Ricardo Almendra, Ana Graça Velon, Alexandre Costa, Dina Carvalho, Pedro Guimarães, Rui Couto
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
E-mail: verserluc@gmail.com

P12. Trombose venosa cerebral memetizando meningite viral

Introdução
A Trombose Venosa Cerebral representa 0.5% de todos os 

acidentes vasculares cerebrais e é um desafio diagnóstico pe-
las suas manifestações neurológicas.      

Caso Clínico 1
 Senhora de 31 anos, sem antecedentes relevantes, a rea-

lizar anti-contraceptivo oral, admitida por aparecimento súbito 
de dormência no membro superior direito, associado a perda 
de força desse membro, seguida de crise tónico-clónica gene-
ralizada. No serviço de urgência foi observada no período pós-
-crítico referindo cefaleia hemicraniana esquerda e dormência 
dos membros direitos. Ao exame neurológico apresentava pa-
resia facial central direita, hemiparesia direita (grau 4/5, MRC) 
com sinal de Babinski homolateral. O estudo analítico sumário 
foi normal. A TAC cerebral com contraste revelou hemorragia 
subaracnoideia aguda nos sucos frontopolares esquerdos e 
suspeita de trombose de veia cortical frontal esquerda, que se 
veio a confirmar por angio-RM cerebral. A investigação comple-
mentar realizada, incluindo estudo pró-trombótico e auto-imu-
nidade, não revelou alterações. O LCR apresentava-se sem 
pleocitose ou proteinorráquia mas a pesquisa de DNA Borrelia 
burgdorferi sensu latu foi positiva. Iniciou tratamento com cef-
triaxone ev 2g/dia por 21 dias, acido valpróico oral 1000mg/dia 

e enoxaparina subcutânea 60mg de 12/12h e teve alta com-
pletamente assintomática, sem recidiva de crises convulsivas.

Caso Clínico 2
 Senhora de 30 anos, sem antecedentes relevantes, a re-

alizar anti-contraceptivo oral, foi observada no serviço de ur-
gência por cefaleia fronto-temporal direita pulsátil, continua, 
com 4 dias de evolução, que agrava com manobras de Val-
salva e alivia parcialmente com paracetamol. O exame neuro-
lógico estava normal. O estudo analítico sumário não mostrou 
alterações. A TAC cerebral com contraste e, posteriormente, 
a angio-RM cerebral confirmaram a presença de trombose do 
seio lateral direito, envolvendo também o golfo da veia jugular. 
A investigação complementar realizada, incluindo estudo pró-
-trombótico e auto-imunidade, não revelou alterações. O LCR 
apresentava-se sem pleocitose mas com hiperproteinorráquia 
e DNA Brucella spp positivo. Iniciou tratamento com rifampici-
na e doxiciclina durante 6 semanas e enoxaparina subcutânea 
60mg de 12/12h e teve alta assintomática.      

 
Conclusão

 Neste trabalho estão exemplificados dois casos raros em 
que a presença de trombose venosa cerebral foi a manifesta-
ção de duas infeções distintas do sistema nervoso central. 

Introdução
A trombose venosa cerebral pode manifestar-se através de 

múltiplos  quadros clínicos desde a cefaleia isolada a coma, 
constituindo um desafio diagnóstico. A sua etiopatogenia está 
assente num o estado de hipercoagulaibilidade, precipita-
do por eventos como desidratação, infecção/inflamação ou , 
procedimentos neurocirúrgicos, em doentes com factores pre-
disponentes pro-trombóticos genéticos ou adquiridos. Os  me-
canismos responsáveis pela clínica são, o edema localizado 
e enfarte venoso e/ou aumento da pressão intracraniana por 
aumento da pressão venosa e diminuição da absorção do líqui-
do cefalorraquidiano. O nosso objectivo é relatar o caso clínico 
com forma de apresentação atípica/pouco comum.  

       
Caso Clínico

 Mulher de 18 anos de idade, com antecedentes familiares 
de trombofilia, com toma de anticoncepção oral e terapêutica 
hormonal para hirsutismo, que inicia cefaleia holocraniana, tipo 
pressão, de intensidade crescente até  4/10, sem relação com 
mudança postural ou manobra de Valsalva, acompanhada de 
calafrios, astenia,  e mialgias generalizadas, obstrução nasal 
e febre (38.2). O quadro manteve-se estável durante 5 dias 
altura em que iniciou aumento progressivo da intensidade da  
cefaleia  até 10/10, chegando 10/10, tipo facada, associada a  

febre- 38.5 ,a fotofobia  e visão turva. À admissão no servi-
ço de urgência apresentava-se febril e ao exame neurológico 
apresenta destacava-se rigidez da nuca e duvidosa hipostesia 
álgica do MSE, com fundoscopia normal. Analiticamente apre-
sentava aumento dos parâmetros inflamatórios, e a punção 
lombar apresentava pleocitose mononuclear ( 10 células/ul),  
sem outras alterações. A TC-CE era normal. Admitida inicial-
mente meningite viral e feito internamento para vigilância e tra-
tamento sintomático.

Dois dias após punção lombar doente tem agravamento com 
mudança das características da cefaleia- para cefaleia de hipo-
tensão do liquor, sem melhoria com analgesia, mantendo  ao 
EN, hipostesia álgica do MSE. Repetiu então TAC-CE, desta 
vez com estudo venoso, e demonstrou oclusão parcial do seio 
lateral esquerdo.  Foi iniciada anticoagulação com Enoxapari-
na. Do estudo da coagulação não se encontraram alterações 
relevantes. Doente teve alta ao décimo terceiro dia de interna-
mento, assintomática e medicada com Rivaroxabano.

Conclusão
 O caso que apresentamos representa mais um espectro 

da diversidade clínica e combinação de factores associados a 
trombose venosa cerebral.

Laurete da Conceição1, Cláudia Borbinha1, João Pedro Marto1, Luísa Alves1,2

1-Servico de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO); 
2-CEDOC, Medical Nova School
E-mail: marciacompacita@hotmail.com
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P13. Trombose venosa cerebral de tórcula gigante

P14. Hemorragia subaracnoidea da convexidade secundária a   
 oclusão carotídea extra-craniana

Introdução
A ectasia dos seios durais é uma malformação diagnostica-

da tipicamente em recém nascidos e crianças, ou menos fre-
quentemente in útero. Associa-se a compressão de estruturas 
cranianas, insuficiência cardíaca e coagulação intravascular 
disseminada. 

A malformação ocorre in útero, e relaciona-se com a presen-
ça de fistulas artério-venosas na parede dural ou trombose ve-
nosa no feto, com consequente dilatação dos seios venosos fe-
tais, ainda não constritos por uma bainha dural e óssea rígidas. 

Apresentamos um caso de uma trombose venosa cerebral 
em doente com tórcula gigante com apresentação clínica inau-
gural na idade adulta.        

Caso Clínico
 Senhora de 44 anos com antecedentes de enxaqueca ca-

tamenial, obesidade, sarcoidose pulmonar, doença celíaca e 
hipotiroidismo, medicada  com contraceptivo oral combinado 
de alta dosagem. Admitida por quadro de cefaleia com 24h de 
evolução de localização occipital, não pulsátil, inicialmente li-
geira mas com agravamento súbito após manobra de Valsalva. 
À observação apresentava papiledema bilateral, sem sinais fo-
cais ao exame neurológico.

Realizou TC CE que excluiu lesões parenquimatosas e re-
velou formação extra-axial hiperdensa na  vertente lateral es-
querda da fossa posterior que se clarificou pelo estudo Veno 
TC- CE, concluindo tratar-se de tórcula gigante trombosada. O 
sistema venoso profundo apresentava calibre e fluxo normal. 
Os seios laterais apresentavam calibre reduzido, o seio recto 
apresentava-se permeável, drenando o seio longitudinal supe-
rior a partir de vasos ectasiados da parede dural. 

Iniciou-se anticoagulação com enoxaparina em dose tera-
pêutica e acetazolamida, assistindo-se a melhoria do quadro 
de cefaleia e redução do grau de papiledema.  A doente des-
continuou contracepção hormonal. Realizou pesquisa de trom-
bofilias, que foi negativa.    

Conclusão
 O caso descrito é o segundo na literatura de trombose veno-

sa de tórcula gigante na idade adulta. Dada a menor compla-
cência dos seios venosos na idade adulta, acreditamos que a 
ectasia venosa descrita é uma anomalia congénita, até então 
assintomática. A presença desta alteração estrutural parece-
-nos relevante para a ocorrência de trombose, ao promover es-
tase venosa, um dos factores implicados na tríade de Virchow. 

Introdução
Hemorragias subaracnoideas espontâneas da convexidade 

(HSAc) são raras, acontecendo sobretudo em contexto de an-
giopatia amilóide ou como parte do espectro da Síndrome de 
Vasoconstrição Cerebral Reversível. Existem escassos casos 
reportados de  HSAc secundária a estenoses/oclusões proxi-
mais de grandes vasos.       

Caso clínico
 Homem de 69 anos, hipertenso e dislipidémico, recorre ao 

SU por ter apresentado várias quedas durante os últimos sete 
dias, sem lado preferencial. Sem história prévia ou actual de 
cefaleias, sintomas neurológicos focais, perda de conhecimen-
to ou traumatismo craniano. Objectivamente apresentava pare-
sia facial central esquerda.

Realizou TC que revelou enfarte lacunar recente em território 

de artérias perfurantes da ACM direita e presença de sangue 
subaracnoideu na convexidade fronto-parietal direita.

A angioRM mostrou oclusão ateromatosa da artéria caróti-
da interna (ACI) direita pós bulbar, não se visualizando fluxo 
na ACMD, existindo compensação leptomeningea através de 
anastomoses com a carótida externa direita. O estudo revelou 
ainda estenose severa da ACI esquerda, do segmento V4 da 
artéria vertebral direita e da artéria basilar.Foi iniciada antiagre-
gação plaquetária dupla e estatina em alta dose.

   
Conclusão

 As oclusões carotídeas estão entre as múltiplas causas ra-
ras de HSAc espontâneas. No caso descrito, a HSAc poderá 
estar relacionada com a ruptura de um frágil vaso leptomenín-
geo colateral.
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P15. “Acidente Vascular Cerebral: Guarde (n)a sua memória – ligue a  
 tempo 112”  análise do impacto de uma campanha de 
 sensibilização

Nuno Zarcos Palma1, Ana Filipa Sequeira1, Vítor Fagundes1, Reinaldo Roldão2, Mari Mesquita1

1-Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa; 
2-ACES Baixo Tâmega
E-mail: 72914@chts.min-saude.pt

Introdução
O AVC é uma emergência médica em que o reconhecimen-

to dos sintomas e a activação do Serviço de Emergência são 
fundamentais para evitar atrasos no tratamento. O Serviço de 
Medicina Interna de um Centro Hospitalar (CH) com uma área 
de influência de 550.000 habitantes, tem um projecto em que 
envolveu todos os Centros de Saúde (CS) da área de influên-
cia com o objectivo de sensibilizar a população para os sinais 
e sintomas de AVC. Numa primeira fase realizou um inquérito 
na sala de espera de todos os CS em que dos 704 inquiridos, 
mais de 30% não ligava 112 perante a suspeita de AVC. Pelo 
facto de o CH ter uma área de 212Km2 analisou-se o número 
de doentes submetidos a terapêutica trombolítica, constatando 
que em 5 anos apenas 9 doentes que residiam a mais de 40Km 
foram submetidos a esta terapêutica. Face a estes dados, de-
cidiu-se iniciar a campanha com um projecto-piloto analisando 
o impacto da mesma num Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) no qual estão integradas 33 Unidades Funcionais e 
onde se encontram as Unidades mais afastadas do CH.  

  
Métodos

Foi afixado um cartaz na entrada de cada Unidade Funcional 
com a mensagem “AVC: Guarde (n)a sua memória – apare-
cimento súbito de boca ao lado, dificuldade em falar, falta de 

força num braço - ligue a tempo 112” com a análise do impacto 
através da realização de um questionário à saída dos utentes, 
na primeira semana após o início de campanha.    

 
Resultados

 Foram realizados 1657 inquéritos. Perante a questão “tem 
conhecimento da campanha a decorrer no seu CS?” 76% 
(n=1252) tinham conhecimento. Destes, 93% (n=1162) sabia 
que o tema era AVC. De todos, quando questionados “o que faz 
perante a suspeita de AVC?” 85% (n=1403) liga 112.

Conclusão
 A maioria dos utentes (76%) teve conhecimento da campa-

nha de sensibilização. Praticamente todos identificaram que o 
tema da campanha era AVC (93%). Apesar de toda a informa-
ção actualmente disponível e após esta campanha de sensi-
bilização, 15% não liga 112 perante a suspeita de AVC. Estes 
dados reforçam a necessidade de informação permanente e 
optimização dos meios de comunicação da campanha. Contu-
do, o verdadeiro impacto da campanha será analisado através 
da comparação do número de vias verdes pré-hospitalares an-
tes e após a campanha (a ser realizada em todos os Centros 
de Saúde dos 3 ACES do CH), em que se espera aumentar o 
número de doentes submetidos a terapêutica trombolítica.

P16. Protocolo para redução do tempo porta-agulha no CHLC

Ricardo Braga, Sandra Ásper, Cristiana Pinto, Carlos Costa, Sofia Galego, Maria João Duarte, Ana Paiva Nunes
Unidade Cérebro Vascular, Hospital de São José, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
E-mail: bragaricardo@gmail.com

O objetivo terapêutico na fase aguda do AVC isquémico é re-
permeabilizar a artéria ocluída, por meios farmacológicos/me-
cânicos, permitindo a reperfusão dos territórios cerebrais em 
risco e a consequente reversibilidade das lesões provocadas 
pela oclusão arterial. A redução da mortalidade e morbilidade 
pelas terapêuticas de reperfusão é tanto maior quanto mais 
precoce for esta repermeabilização. A organização da Via Ver-
de AVC do CHLC exigiu um trabalho concertado entre médicos 
e enfermeiros, para que o tempo porta-agulha fosse o menor 
possível.

Com a experiência adquirida ao longo dos anos e tornando-
-se a UCV a Unidade de AVC do país com maior número de 
activações de Via Verde pelo CODU, foi possível ir melhorando 
progressivamente o nosso protocolo de abordagem visando 
um decréscimo do tempo porta-agulha.

De acordo com o registo internacional SITS onde são regis-
tados todos os doentes submetidos a terapêutica fibrinolítica, o 
tempo intra-hospitalar da nossa Unidade era em média de 42 

minutos (03/2012 a 03/2013). As normas internacionais tanto 
europeias como americanas recomendam um tempo porta-
-agulha inferior a 60 minutos. 

Constatámos contudo que, na nossa realidade no CHLC os 
doentes têm um tempo entre o início de sintomas e a chegada 
ao Hospital superior aos outros Hospitais, o que se deve pro-
vavelmente ao facto de recebermos 24h/dia doentes de todo o 
país, tanto por ativação pelo CODU, como por outros hospitais 
pertencentes ou não ao nosso Centro. 

Nesse sentido, e não podendo modificar esta demora, iniciá-
mos um protocolo de administração da terapêutica fibrinolítica 
na sala de TAC.

Este trabalho visa descrever o protocolo da Via Verde 
AVC do CHLC (trombólise na sala de TAC), que permitiu 
reduzir o tempo médio de porta-agulha de 42 para 27,5 mi-
nutos (poupança teórica média de 27,55 milhões de neuró-
nios por doente).
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P17.  Ecocardiograma Transesofágico em que doentes? – experiência  
 de uma unidade de AVC

Introdução
A investigação etiológica do AVC isquémico/AIT assenta na 

suspeição da causa subjacente. O ecocardiograma transeso-
fágico (ETE) assume um papel importante na identificação de 
potenciais fontes cardíacas de embolização cerebral.

No entanto, o significado de alguns achados do ETE, parti-
cularmente o Foramen Ovale Patente (FOP) e o aneurisma do 
septo inter-auricular (ASIA), como causa de AVC/AIT tem sido 
alvo de controvérsia, assim como o tratamento ideal na preven-
ção secundária nesses doentes.

       
Objetivos

 Descrever a nossa experiência na seleção de doentes para 
realização de ETE; analisar os dados obtidos nesse exame, 
bem como a orientação terapêutica em particular na presença 
de FOP e/ou ASIA.   

Metodologia
 Estudo retrospectivo longitudinal descritivo de doentes com 

AVC ou AIT orientados para consulta de Medicina-AVC do hos-
pital e submetidos à realização de ETE entre 1 Janeiro 2012 
até 31 de Outubro de 2015. 

Foram analisadas as características gerais da população, os 
fatores de risco vascular, o estudo prévio realizado, as carac-
terísticas sugestivas de fonte cardio embólica, os achados no 
ETE e a orientação terapêutica de acordo com estes últimos.

Resultados
 Foram avaliados 45 doentes, com idade média de 56,9 ± 

11,1anos, 34 com episódio de AVC documentado e os restan-
tes com um, ou mais, episódios de AIT.
A seleção de doentes para realização de ETE, teve em conta o 
diagnóstico etiológico presumivelmente embólico baseado nas 
caraterísticas clínicas do evento, bem como no padrão imagio-
lógico do enfarte e a ausência de achados no estudo etiológico 
prévio, principalmente em jovens sem fatores de risco conheci-
dos, sendo que em 20% dos casos foram identificados achados 
incertos no ETT.
O ETE foi considerado normal em 57,8% dos casos (n=26); nos 
restantes, foram identificados potenciais fontes embólicas car-
díacas, sendo o FOP e o ASIA os diagnósticos mais frequentes. 
Em 4 doentes estas alterações surgiram concomitantemente. 
Foram também diagnosticados vegetações valvulares, comuni-
cação interauricular sem FOP e trombo intracavitário.
Dos 10 doentes com FOP 3 fizeram encerramento percutâneo, 
1 aguarda a intervenção e os restantes estão sob hipocoagula-
ção oral. Os doentes com ASIA sem comunicação interauricu-
lar (3) estão sob terapêutica antiagregante, num caso que foi 
identificada comunicação sem FOP encontra-se sob hipocoa-
gulação oral.

Conclusão
 Na população avaliada, a seleção de doentes para reali-

zação de ETE foi individualizada, assim como as orientações 
terapêuticas, que apesar de não estarem totalmente definidas 
na literatura, estão concordantes com as propostas atuais mais 
consistentes.

P18. “Capsular warning syndrome” – Tensão arterial e severidade na  
 apresentação

Introdução
O termo “capsular warning syndrome” foi introduzido em 

1993, representando um subgrupo de AIT’s recorrentes, com 
manifestações clínicas estereotipadas e alta probabilidade de 
enfarte subsequente. A hipoperfusão de pequenos vasos foi le-
vantada como possível mecanismo patogénico.       

Objetivo
 Correlacionar o nível de tensão arterial na admissão com a 

gravidade clínica (medida pelo NIHSS máximo durante interna-
mento) e número de eventos.   

Metodologia
 Selecionaram-se todos os doentes consecutivos com “cap-

sular warning syndrome” internados entre Janeiro de 2014 e 
Novembro de 2015 no Serviço de Neurologia e Unidade de 
AVC do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Definiu-se “capsular warning syndrome” com base na apre-
sentação de 2 ou mais episódios estereotipados, em 72h, de 
síndromes motor puro, sensitivo puro, sensitivo-motor ou he-
miparésia atáxica, com recuperação completa ou parcial entre 
eles. 

Definiram-se 2 níveis de gravidade clínica: ligeiro se NIHSS 
menor ou igual a 4, moderado a grave se NIHSS superior a 4. 

Consideraram-se os seguintes níveis de Tensão arterial: ní-
vel 1 TAS ou TAD menor que 160 mmHg e 100 mmHg respecti-
vamente; nível 2 TAS maior ou igual a 160 mmHg ou TAD maior 
ou igual a 100 mmHg. 

Considerou-se como baixa frequência de eventos 2 episó-

dios sintomáticos, como frequência moderada 3-5, como frequ-
ência grave mais de 5 episódios. 

Resultados
 Foram identificados 39 doentes com “Capsular warning syn-

drome”, 23 (59%) homens, com idade média de 68 anos (DP 
+/- 9,7). 

41% dos doentes apresentavam tensão nível 1, 59% dos do-
entes apresentavam tensão nível 2. 

O NIHSS máximo observado durante o internamento e à 
data de alta foi em média 4,9 (DP +/- 3,2), e 1,7 (DP+/- 2,2), 
respectivamente. 

A maioria dos doentes (64,1%) apresentou 3 a 5 episódios 
sintomáticos. Nenhum doente descreveu mais de 5 episódios.

Apesar de não existir relação estatisticamente significativa 
entre o nível de tensão e a gravidade dos eventos traduzido 
pelo NIHSS máximo (p=0.083), observou-se uma tendência 
para maior gravidade clínica em doentes com níveis de tensão 
mais altos. Não se verificou relação entre o nível de tensão 
arterial e o número de episódios sintomáticos (p=0.563). 

 
Conclusões

 Na amostra analisada, o nível de tensão arterial parece 
correlacionar-se com a gravidade clínica, apesar de não atingir 
significância estatística. Contudo a relação é inversa à espe-
rada, observando-se maior gravidade clínica em doentes com 
tensão mais elevada. Outros mecanismos que não a hipoper-
fusão parecem ser responsáveis pela ocorrência de sintomas 
na amostra estudada. 

Ana Lima Silva, Ana Luísa Cruz, Pedro Neves, Augusto Duarte
Centro hospitalar do Médio Ave – Unidade de Famalicão
E-mail: ana.lima.silva@chma.min-saude.pt
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P19.  Autorregulação cerebral menos eficiente nas primeiras horas do  
 AVC isquémico associam-se ao desenvolvimento de 
 transformação hemorrágica e edema cerebral. 

Introdução
A transformação hemorrágica e o edema cerebral são as 

complicações mais graves do AVC isquémico agudo, emboras 
os mecanismos envolvidos ainda não estejam completamente 
estabelecidos. Um melhor conhecimento das alterações da he-
modinâmica cerebral que os precedem podem não só aumen-
tar o nosso conhecimento fisiopatológico, mas também deter-
minar marcadores precoces úteis na otimização da estratégia 
terapêutica.       

Objetivos
 Avaliar, nas primeiras horas de sintomas do AVC isquémico 

agudo, a relação entre as alterações da autorregulação cere-
bral dinâmica, como capacidade vascular cerebral de se ajustar 
a flutuações espontâneas  da pressão arterial, e o risco de de-
senvolver transformação hemorrágica ou edema cerebral.

Metodologia
 Incluíram-se 46 doentes com AVC isquémico agudo no terri-

tório da artéria cerebral média. Registou-se continuamente du-
rante 10 minutos a pressão arterial (Finometer), a velocidade 
de fluxo cerebral (Doppler transcraniano), o eletrocardiograma 
e o CO2 tele-expiratório dentro das primeiras 6 horas e no-
vamente às 24 horas e aos 3 meses de sintomas de AVC is-

quémico. A autorregulação cerebral dinâmica foi avaliada pela 
função de transferência (coerência, fase e ganho). Avaliou-se 
o volume de enfarte cerebral, a existência de transformação 
hemorrágica, o edema cerebral e as alterações da substância 
branca na tomografia computorizada às 24 horas.

   
Resultados

 Uma fase baixa (menor autorregulação) associou-se a ao 
desenvolvimento de transformação hemorrágica (<6h p=0,033; 
24h p=0,047) e de edema cerebral (<6h p=0,002; 24h p=0,030) 
e correlacionou-se com maior área de enfarte cerebral (ipsila-
teral r=–0,444; p=0,020). Maior ganho (menor autorregulação) 
correlacionou-se com a gravidade das alterações da substân-
cia branca (ipsilateral r=0,368; p=0,040; contralateral r=0,402; 
p=0,006). Estas relações reverteram aos 3 meses (p>0,05). 

Conclusões
 Uma autorregulação cerebral menos eficaz nas primeiras 

horas do AVC isquémico associa-se a um risco aumentado de 
transformação hemorrágica e de edema cerebral, provavel-
mente refletindo uma desregulação vasomotora microvascular 
e consequente hiperemia de reperfusão. A avaliação da autor-
regulação cerebral poderá ser útil na identificação de doente 
com AVC isquémico em risco de complicações graves.

P20.  Síndrome de Weber – um Caso Clínico

Daniela Gomes, Sandra Alves, Carla Rodrigues, Paula Ferreira, Sandra Tavares
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
E-mail: sandranutricao@gmail.com

Introdução
A oclusão das grandes artérias do sistema vertebrobasilar 

está associada a elevada morbimortalidade, em mais de 85% 
dos casos. As lesões dos pequenos vasos acarretam défices 
menores, variáveis em apresentação, dependendo da sua lo-
calização, correlacionando-se com melhor prognóstico.        

Caso clínico
 Mulher, 66 anos, raça caucasiana, com antecedentes pes-

soais de hipercolesterolemia em tratamento com sinvastatina. 
Referia instalação súbita de desequilíbrio e tonturas associa-
dos a náuseas e vómitos. Ao exame físico, apresentava parésia 
do III par craniano esquerdo com diplopia, nistagmo conjuga-
do à esquerda, hemiparesia direita com grau 3 de predomínio 
braquiofacial. A TAC Cerebral à admissão não mostrou lesão 

vascular aguda. Analiticamente não apresentava alterações 
relevantes. A TAC cerebral de controlo não evidenciou altera-
ções. A ressonância magnética cerebral revelou 2 focos mili-
métricos de hipersinal no tronco cerebral, hemiprotuberância 
direita e protuberância mediano, que se traduzem em lacunas 
isquémicas e carga lesional vascular incipiente. Ao longo do 
internamento, apresentou evolução favorável.

 
Conclusão

 As lesões da circulação cerebral posterior possuem algumas 
características clínicas que podem constituir um desafio diag-
nóstico. Neste caso a apresentação clínica e a persistência dos 
défices neurológicos tiveram implicação na investigação adicio-
nal e orientação da doente apesar dos exames complementa-
res de primeira linha serem negativos.

Pedro Miguel Castro1,2, Jorge Serrador3, Isabel Rocha4, Farzaneh Sorond5, Elsa Azevedo1,2
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Orange, USA; New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA; Harvard Medical School, Boston, MA, USA;
4-Laboratório de Função Autonómica Cardiovascular, Instituto de Fisiologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
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P21. Alterações da marcha e declínio cognitivo: complicações 
 crónicas reversíveis de AVC hemorrágico

Introdução
A hemorragia intraventricular e consequente hidrocefalia 

obstrutiva aguda constitui uma complicação severa do AVC he-
morrágico intraparenquimatoso. O desenvolvimento de hidro-
cefalia crónica comunicante de pressão normal é menos fre-
quente e pode-se apresentar de forma insidiosa por disfunção 
das granulações de Pacchioni.         

Caso clínico
 Mulher de 59 anos, autónoma, factores de risco cerebrovas-

cular de hábitos tabágicos e dislipidemia, com antecedentes 
de AVC isquémico em território da ACA esquerda aos 54 anos, 
sem défices sequelares.

É admitida no SU por instalação súbita cefaleia de intensa, 
dor de carácter opressivo, em topografia frontoparietal bilateral, 
associada a sensação de mal-estar e náuseas. À observação 
encontrava-se sonolenta, mas despertável à estimulação ver-
bal, perfazendo 14 na escala de Glasgow. Apresentava hemia-
nopsia homónima esquerda, apagamento do SNG esquerdo e 
hemihipostesia termo-álgica e táctil epicrítica. A TC-CE revelou 
hematoma parenquimatoso parieto-occipital direito com rotu-
ra intraventricular, condicionando aumento das dimensões do 
sistema ventricular, conservada patência dos sulcos corticais e 
sem sinais de hidrocefalia activa. Houve uma evolução favorá-
vel do quadro sintomático, contudo a doente desenvolveu cres-
cente dificuldade na marcha, caracterizada por alargamento da 
base de sustentação, pequenos passos, marcada instabilidade 
postural e retropulsão. Destacava-se na RM-CE ao quarto dia 

de evolução moderada ectasia ventricular supratentorial com-
pensada e discreto componente hemático intraventricular. O 
estudo da circulação intracraniana por angioRM, angioTC e 
angiografia foi normal. Manteve-se em plano de reabilitação 
motora, contudo com agravamento progressivo com neces-
sidade de apoio unilateral e início de declínio cognitivo. Na 
avaliação neuropsicológica apresentava defeito dos processos 
atencionais, de memória episódica, de trabalho e da evocação 
verbal. Aos sete meses de evolução, apresentava marcada 
ectasia ventricular sem edema transependimário. Foi admiti-
da a hipótese de hidrocefalia de pressão normal secundária 
a hemorragia intraventricular. Realizou-se punção lombar eva-
cuadora com resposta clínica francamente positiva, pelo que 
se procedeu a colocação de derivação ventrículo-peritoneal. 
Observou-se significativa melhoria clínica e imagiológica. Aos 
dois meses após intervenção, a doente apresentava marcha 
autónoma, apenas com ligeira retropulsão, e melhoria da me-
mória recente e remota.

Conclusão
 Reportamos um caso de hidrocefalia de pressão normal 

como complicação crónica de hemorragia intraventricular, com 
óptima resposta clínica e imagiológica após colocação de shunt 
permanente. De acordo com a literatura recente, estima-se que 
até 10% dos casos de hidrocefalia sintomática secundária be-
neficiam de shunt permanente comparativamente a reabilita-
ção motora isolada. 

P22. O homem que não apertava o cinto

Introdução
O AVC caracteriza-se habitualmente pelo surgimento súbi-

to de sintomas e/ou sinais neurológicos negativos. Contudo, a 
sua ocorrência em determinadas topografias pode ser clinica-
mente silenciosa ou paucissintomática. A classificação clínica 
mais utilizada na avaliação inicial dos doentes com AVC não 
contempla casos caraterizados pelo atingimento exclusivo de 
algumas funções nervosas complexas. A avaliação destas al-
terações, de difícil perceção e caracterização no exame neu-
rológico, é importante, especialmente ao nível dos cuidados 
de saúde primários, que são o local onde frequentemente os 
doentes primeiro recorrem.       

Caso clínico
 Homem de 76 anos, leucodérmico, trabalhador rural. An-

tecedentes pessoais conhecidos de diversos fatores de risco 
vascular e medicado habitualmente com anti-hipertensores e 
estatina. Referenciado pelo médico assistente ao serviço de 
urgência por instalação súbita de sensação estranha nas mãos 
e incapacidade para executar tarefas simultaneamente com as 
duas mãos, como apertar o cinto e atrelar o sulfatador ao trator. 
Objetivamente, apurou-se a existência de uma heminegligên-
cia esquerda, visual e sensitiva, com restante exame normal. 
A tomografia computorizada cerebral realizada na urgência re-
velou uma lesão hipodensa cortico-subcortical, em localização 
parietal direita e a ressonância magnética confirmou a existên-

cia de uma lesão vascular isquémica recente, cortico-subcorti-
cal, parietal direita, com extensão peritrigonal, correspondendo 
a enfarte em território periférico da artéria cerebral média, sem 
sinais de transformação hemorrágica. Iniciou terapêutica anti-
-agregante plaquetária. O estudo angiográfico intracraniano e 
dos troncos supra-aórticos documentou estenose severa da 
porção proximal da artéria carótida comum esquerda. Eco-
cardiograma transtorácico revelou dilatação biauricular ligeira, 
hipertrofia ventricular esquerda concêntrica moderada e boa 
função sistólica biventricular. HOLTER de 24 horas com ritmo 
sinusal e ocasionais extrassístoles supraventriculares e ventri-
culares. Durante o internamento, verificou-se remissão da he-
mi-extinção visual, com persistência da hemiextinção sensitiva.

Conclusões
 A heminegligência é relativamente comum após lesões ce-

rebrais unilaterais, mais frequentemente no hemisfério direito. 
Os mecanismos pelos quais este fenómeno acontece não se 
encontram ainda esclarecidos, tendo sido sugeridas alterações 
da atenção, da representação espacial e da programação mo-
tora ocular e apendicular contralateral à lesão. Este caso alerta 
para a importância da pesquisa desta função nervosa comple-
xa também nos cuidados saúde primários, pois a sua deteção 
permite uma mais rápida orientação diagnóstica e terapêutica, 
prevenindo, potencialmente, a ocorrência de outros eventos.

Rita Martins, Patrícia Pita Lobo
Serviço de Neurologia do Hospital Fernando Fonseca, EPE Lisboa
E-mail: ritadossantosmartins@gmail.com
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P23.  Exosqueleto robótico: o papel na melhoria da coordenação do  
 membro superior após AVC

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) pode cursar com inúme-

ras alterações ao nível do membro superior, nomeadamente, 
diminuição da força muscular, perda do control neuromuscular/
articular, espasticidade e sinergias anómalas. Têm sido desen-
volvidos novos métodos de aprendizagem motora baseados na 
estimulação da neuroplasticidade, dos quais se salientam os 
dispositivos robóticos. 

Objetivos
Avaliar o papel dos exosqueletos na reabilitação.  
        

Metodologia
 Revisão da literatura publicada até Novembro de 2015 nas 

bases de dados Medline, EMBASE, AMED, Cochrane Library, 
Web of Science e Scopus. 

Resultados
 Reportam-se os exosqueletos, até então, descritos na litera-

tura e utilizados em neurorreabilitação do membro superior, os 
quais visam, não só, assistir o movimento, mas, sobretudo, au-

xiliar o doente na recuperação da capacidade sensoriomotora. 
Apesar do elevado número de exosqueletos referidos, apenas 
o exosqueleto ARMin IV foi, até à data, avaliado através de 
estudo clínico randomizado e controlado. A terapia robótica não 
parece ter benefício qualitativo superior à terapia realizada/mo-
nitorizada por um terapeuta; contudo, a sua utilização tem sido 
estimulada dadas as suas vantagens, nomeadamente o facto 
de permitir um elevado número de repetições, maior intensida-
de e a utilização de parâmetros bem definidos que podem ser 
quantificáveis e comparáveis.     

Conclusões
 Os exosqueletos assistem a realização de movimentos ac-

tivos, geram repetições de movimentos e promovem a melho-
ria da qualidade da coordenação neuromuscular/articular e a 
neuroplasticidade. Assim, são uma importante arma terapêu-
tica após o AVC. No entanto, não substituem os benefícios do 
tratamento realizado por terapeuta pelo que se sugere um tra-
tamento conjunto, individualizado e adaptado às necessidades 
específicas de cada doente, visando a potenciação máxima da 
funcionalidade. 

P24.  “Reorganização do controlo postural do tronco e a sua 
 influência no equilíbrio após Acidente Vascular Encefálico”

Mário Esteves, Cristiana Matos
Universidade Fernando Pessoa
E-mail: estevesm@ufp.edu.pt

Introdução
Após um AVE ocorre perda parcial ou total da função do tron-

co, a qual é fundamental pois todas as atividades dependem 
do controlo postural do tronco como base para o movimento.

Caso clínico
Paciente do sexo feminino de 69 anos diagnosticada em Ou-

tubro de 2014 com AVE por rutura aneurismática no território 
da ACM esquerda. Transferida para o Hospital-Escola da Uni-
versidade Fernando Pessoa em Setembro de 2015 para dar 
continuidade ao processo de reabilitação.

À avaliação inicial, realizada a 30 de Setembro de 2015 
apresentava parésia da hemiface direita estando o olho direito 
encerrado com adesivo. Avaliando posturalmente a paciente 
verificou-se a existência de hipotonia generalizada do tronco a 
qual se refletia num padrão em flexão do tronco superior sobre 
o tronco inferior e deste sobre a pélvis. Consequentemente, na 
posição de sentado sem suporte de tronco e de membros su-
periores, a paciente conseguia manter o equilíbrio apenas por 
breves segundos, com um alinhamento desadequado.

O grau de comprometimento do tronco foi avaliado através 
da aplicação da Trunk Imparment Scale (TIS) na qual a pa-
ciente demonstrou uma inclinação direita do tronco de 19º face 
à linha média, obtendo uma pontuação total de 5/ 21, o que 
indica grave comprometimento do tronco.  

O programa de intervenção teve início a 2 de Novembro de 
2015 e término a 14 de Novembro do mesmo ano, tendo a pa-
ciente realizado 10 sessões de fisioterapia com a duração de 
60 minutos cada. O tratamento incluiu o recrutamento de ativi-
dade dos músculos estabilizadores da omoplata e extensores 
do tronco superior de forma a libertar o tronco inferior para a 
função. A partir do momento que o tronco superior readquiriu 
atividade antigravítica iniciou-se o recrutamento da atividade 
dos músculos abdominais e paravertebrais lombares de forma 
a possibilitar a movimentação seletiva da pélvis sobre os mem-
bros inferiores.

No final da intervenção foi reavaliada a postura da paciente 
observando-se um alinhamento mais correto do tronco e uma 
base de suporte mais estável e eficaz. Na aplicação da TIS, a 
paciente demonstrou um ângulo de inclinação lateral direita do 
tronco de 9º o que representa um desvio em relação à linha 
média inferior ao observado na primeira avaliação, tendo obtido 
uma classificação final de 8/21.

Conclusões
 O tratamento de fisioterapia após a ocorrência de AVE pare-

ce introduzir os estímulos necessários à reorganização funcio-
nal do SNC, de forma a melhorar o nível de controlo postural 
do tronco.

Ana Zão1, Daniel Pina2, António Pinto Camelo1

1-Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Fisiatria; 2-Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
E-mail: anazaomfr@gmail.com
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P25.  Reabilitação de Disfagia Neurogénica pós AVC Hemorrágico 
 – a propósito de um caso clínico

Ana Catarina Lima, Marta Coutinho, Nelson Pereira, Gisela Pereira, Susana Araújo, Ana Lima
Centro de Reabilitação do Norte
E-mail: ana.catarina.lima@scmp.pt

P26.  O papel das intervenções nutricionais após AVC 

Ana Zão, António Camelo
Serviço de Fisiatria - Centro Hospitalar do Porto
E-mail: anazaomfr@gmail.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui uma das mais 

importantes causas de incapacidade a nivel mundial. Têm sido 
alvo de estudo inúmeras modalidades terapêuticas potencial-
mente úteis no tratamento das lesões e sequelas decorrentes 
do AVC, nomeadamente as intervenções a nivel nutricional. 

Objetivos
Avaliar o papel das intervenções nutricionais após AVC is-

quémico.          

Metodologia
 Revisão da literatura publicada até Novembro de 2015 nas 

bases de dados Medline, EMBASE, AMED, Cochrane Library, 
Web of Science e Scopus.

Resultados
 A literatura descreve inúmeras alterações metabólicas cere-

brais decorrentes do AVC isquémico, assim como o efeito dele-
tério de uma dieta inadequada, noimeadamente com consumo 
insuficiente de proteinas e zinco. Os estudos demonstram que 
as correcções nutricionais podem ser benéficas após AVC is-
quémico dado o seu papel modulador da recuperação neuro-
cognitiva e funcional.

Conclusões
 O consumo inadequado de proteinas e zinco, assim como 

a baixa capacidade oxidativa parece condicionar agravamento 
da lesão cerebral induzida pela isquemia. À luz da evidência 
actual, essas lesões cerebrais poderão ser revertidas ou mini-
mizadas após uma intervenção do ponto de vista nutricional, a 
qual parece ter um papel complementar ao restante tratamen-
to de reabilitação. Apesar de serem necessários mais estudos 
com qualidade metodológica para consolidar os resultados, os 
autores propõem algumas recomendações.

Introdução
O AVC hemorrágico corresponde a aproximadamente 15% 

dos AVC, constituindo a disfagia um sintoma cuja incidência 
pode variar de 42 a 67%. A sua presença está associada a um 
aumento do risco de complicações respiratórias por aspiração 
de saliva e/ou alimento, desnutrição, desidratação, hospitaliza-
ção prolongada e morte. A Escala Funcional de Ingestão por 
Via Oral (FOIS) é um marcador da progressão segura da dieta 
por via oral. A evolução da ingestão oral segura e funcional, 
associada à manutenção da saúde pulmonar e do estado nu-
tricional, é uma evidência significativa da eficácia terapêutica. 
Expomos o caso de um doente com Disfagia Neurogénica pós 
AVC hemorrágico direito, comparando a funcionalidade da de-
glutição pré e pós-terapia. 

Caso clínico
 Homem, 53 anos, previamente autónomo, com instalação 

súbita de quadro de disartria, disfagia e hemiparesia esquer-
da. Na avaliação inicial em Terapia da Fala, 51 dias pós AVC, 
objetivou-se incapacidade de ingestão por via oral – FOIS nível 
1; realização de alimentação por via entérica (PEG). Tais alte-
rações envolviam quer a fase oral como a fase faríngea da de-
glutição, com limitação ao nível da motricidade das estruturas 
orofaciais e complexo hio-laríngeo. Definiu-se o plano de inter-
venção que incluiu: estimulação sensorio-motora oral, mano-

bras posturais de cabeça, estimulação térmica fria e gustativa, 
manipulação de consistência e volume do alimento, deglutição 
múltipla, manobra de Mendelsohn assistida, deglutição de es-
forço, eletroestimulação na região da musculatura laríngea e 
aplicação de bandas neuromusculares nos músculos supra-
-hioideus. Completados 52 dias de internamento e realizada a 
reavaliação, verificou-se funcionalidade para ingestão total por 
via oral de várias consistências que necessitam de preparação 
específica – FOIS nível 5. O doente apresentou funcionalidade 
para preparação do bolo alimentar, assim como para o conduzir 
pelo trato oro-faríngeo, realizando uma dieta com alimentos de 
consistência mole e espessamento de líquidos. 

Conclusões
 Foi possível observar, recorrendo à Escala FOIS como 

instrumento, que existiu evolução, com progressão na via de 
ingestão de alimento. Salienta-se que o processo de interven-
ção foi direcionado para as limitações específicas relacionadas 
com a fisiopatologia da deglutição. Constatou-se que a eficácia 
da reabilitação em disfagia depende da elaboração de um pla-
no de intervenção que privilegie um conjunto de procedimentos 
capazes de promover efeitos benéficos na dinâmica da deglu-
tição. Deste modo, a intervenção em Terapia da Fala conduz a 
uma maior funcionalidade, com reflexo positivo na qualidade de 
vida do indivíduo.
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P27.  Alterações cognitivas após AVC e impacto na funcionalidade  
 das AVDS 

Introdução
O AVC continua a ser a 2 causa de morbi-mortalidade no 

adulto, resultando não apenas em disfunção motora significati-
va mas também cognitiva. A prevalência de disfunções cogniti-
vas após AVC situa-se entre 20 a 80%, sendo influenciada pela 
idade, raça, baixo nível educacional e outros fatores de risco. 
As alterações cognitivas têm grande impacto no potencial de 
reabilitação de doentes com sequelas de AVC, uma vez que 
reduzem a capacidade de aprendizagem, a adesão à terapêu-
tica, a participação, interferindo indiretamente na recuperação 
funcional e na autonomia do doente.  

Objetivo
Avaliar a relação entre as alterações cognitivas após AVC e 

a recuperação funcional nas AVDs.  
        

Metodologia
 Estudo observacional prospetivo, com revisão retrospetiva 

dos registos em documento próprio e análise dos dados dos 
testes de avaliação cognitiva, na admissão e na alta de do-
entes com diagnóstico de AVC, internados pela primeira vez 
num serviço de reabilitação durante o ano 2014. As alterações 
cognitivas foram avaliadas através da bateria LOTCA; a fun-
cionalidade total e nas AVDs foi quantificada pela medida de 
independência funcional (MIF). Foram excluídos os doentes 
com AVC com idade superior a 70 anos. Os resultados foram 
analisados utilizando o Teste de Hipóteses para Média de Po-

pulações Normais. 

Resultados
 Amostra final de 88 doentes, com média de idades 55 anos, 

51% do género feminino. A etiologia mais frequente foi isqué-
mica (72%), e quanto aos quadros neuromotores predominou a 
hemiparesia esquerda em 49% e a  direita em 42% dos casos. 
Em relação às alterações cognitivas, apenas 7% não tinham 
alterações. No LOTCA observou-se melhoria em todas as áre-
as, predominantemente na organização visuo-motora, atenção/
concentração e praxis motora, com melhoria das alterações 
em 5%,4% e 5% respetivamente. Relativamente à evolução 
funcional, em média houve um aumento de 14 valores da MIF 
nos subscores correspondentes às AVDs e de 19.4 valores 
na MIF Total, resultados estes estatisticamente signiticativos 
(p<0.001).     

Conclusões
 As alterações cognitivas após AVC estão associadas a pior 

recuperação funcional e a uma maior dificuldade na realização 
de um programa de reabilitação. Na nossa população de do-
entes verificámos a existência de melhoria em algumas áreas 
cognitivas após técnicas de intervenção específica que resul-
taram numa maior independência nas AVD`s com melhoria dos 
subscores específicos para este item e também nos restantes 
subscores da MIF evidenciando uma melhoria na funcionalida-
de global destes doentes.

P28.  “Intervenção da fisioterapia na reaquisição da independência  
 funcional e no controlo dos fatores de risco cardiovascular após  
 Acidente Vascular Encefálico”
Mário Esteves, Tiago Vasconcelos
Universidade Fernando Pessoa
E-mail: estevesm@ufp.edu.pt

Introdução
Após a ocorrência de um AVE muitos dos pacientes que 

apresentam uma recuperação neuromotora favorável e que 
readquirem capacidade de realizar marcha, não se tornam fun-
cionalmente independentes.

Caso clínico
Paciente do sexo masculino de 82 anos diagnosticado em 

Março de 2015 com AVE isquémico no território da ACM direita. 
Apesar da recuperação quase completa dos défices neuromo-
tores, iniciou tratamento de fisioterapia com o objetivo de me-
lhorar os níveis de equilíbrio e a fluência e cadência da marcha.

À avaliação inicial, realizada a 11 de Novembro de 2015, 
apresentou níveis moderados de equilíbrio, através da Escala 
de Equilíbrio de Berg (EEB) e necessidade de ajuda modera-
da na realização de atividades da vida diária (AVD), através 
da Medida de Independência Funcional (MIF). Em relação à 
marcha foram avaliados os índices de mobilidade e a capaci-
dade e velocidade da mesma. Para tal foi realizado o Time Up 
& Go Test (TUG) e o Six Minute Walk Test (6MWT). No TUG 
o paciente obteve o resultado de 21,56 segundos, indicando 
baixos níveis de desempenho, enquanto no 6MWT o paciente 
percorreu 174 metros, indicando uma velocidade de 0,48 m/s, 
que não corresponde aos critérios mínimos para uma marcha 
funcional.

Durante três semanas o paciente realizou 18 sessões de 
tratamento de fisioterapia que incluiu treino de equilíbrio e co-
ordenação, facilitação da marcha e de levantar/ sentar e treino 
de marcha no tapete rolante com uma duração inicial de 10 
minutos, a qual foi aumentando progressivamente, alcançando 
30 minutos na última semana.

A 3 de Dezembro de 2015, após o término da intervenção, 
foi efetuada nova avaliação. Nesta o paciente demonstrou evo-
lução de um nível moderado para um nível bom de equilíbrio 
(EEB), bem como melhores níveis de independência na reali-
zação de AVD, necessitando apenas de auxílio mínimo (MIF). 
Em termos de mobilidade e de marcha também se verificaram 
melhorias muito significativas, obtendo o paciente um desem-
penho de 12,53 segundos no TUG e de 300 metros no 6MWT 
o que perfaz uma velocidade de 0,83 m/s.

Conclusões
 Apesar de a maior parte da recuperação neuromotora ocor-

rer nos primeiros seis meses após o AVE, a aplicação de pro-
gramas de reabilitação após este período, tem a capacidade de 
melhorar parâmetros que não foram restaurados na totalidade 
anteriormente, promovendo melhores níveis de funcionalidade 
e independência, e permitindo um melhor controlo dos fatores 
de risco cardiovascular, através do aumento dos níveis de ativi-
dade física para os valores recomendados.

Daniela Prada, Melissa Gorayeb, Mónica Bettencourt, Cristina Sousa, Jorge Jacinto
Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão - Serviço de Reabilitação de Adultos 3
E-mail: msdias7@gmail.com
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P29.  Doente com AVC agudo num UAVC integrada num Serviço de  
 Medicina. Cuidados de Enfermagem

Sara Correia, Julieta Gameiro, Ana Furtado, Tânia Cardoso, Sílvia Cabrito, Bruno Verde, Cristina Marques, Teresa Fonseca
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE – Hospital Pulido Valente
E-mail: sara.fr.correia@gmail.com

Introdução
O AVC continua a representar a principal causa de incapa-

cidade, apesar dos avanços verificados nos últimos anos no 
tratamento e prevenção. Estima-se que 50 milhões de sobrevi-
ventes de AVC em todo o mundo lidem com importantes défi-
ces físicos, cognitivos e emocionais e, desses entre 25%-75% 
requerem algum tipo de assistência ou são totalmente depen-
dentes de cuidadores na realização das AVD´s (1). 

Há 10 anos atrás, na 2ª Declaração de Helsinborg sobre os 
cuidados ao doente com AVC agudo na Europa, a OMS definiu 
que “até 2015 todos os doentes com AC agudo deverão ter 
acesso a cuidados organizados, prestados numa UAVC”. Em 
Portugal, segundo os dados da DGS (2014), 50% dos doentes 
com AVC agudo ainda não tem acesso a uma UAVC sendo 
tratados em enfermarias de Medicina.

A Divulgação de um esquema de cuidados de fácil assimi-
lação e divulgação pelas equipas de enfermagem de Serviços 
de Medicina nacionais onde estejam internados doentes com 
AVC agudo, seria uma mais valia, no caminho para atingir o 
princípio básico do direito á equidade no acesso a cuidados 
de excelência.

 
Objetivo

 Apresentar os cuidados de enfermagem ao doente com AVC 
agudo numa UAVC integrada num Serviço de Medicina Interna. 

Metodologia
 Estruturação dos cuidados de enfermagem prestados ao do-

ente com AVC de acordo com os focos e intervenções da CIPE 

usadas no Serviço no planeamento dos cuidados ao doente 
com AVC agudo. 

Resultados
 Nesta UAVC a avaliação inicial do doente com AVC agudo 

realizada na admissão centra-se essencialmente nos seguin-
tes diagnósticos de enfermagem: mobilidade comprometida, 
alimentar-se dependente, comunicação comprometida, elimi-
nação comprometida, cuidar da higiene pessoal dependente, 
capacidade para se proteger comprometida, continuidade de 
cuidados comprometida. Para além disso, são planeadas e 
executadas as intervenções não necessariamente associa-
das a um diagnóstico (transversais) tais como: avaliação de 
sinais vitais (TA, FC, SatO2, temperatura, dor), monitorização 
cardíaca, glicemia capilar, risco de queda e risco de úlcera de 
pressão.   O controle da TA, glicémia é realizado segundo pro-
tocolo implementado. A reabilitação do doente é iniciada ainda 
antes da realização do 1º levante, que se preconiza o mais 
cedo possível.

Conclusões
 A prestação de cuidados em Equipa, com enfermeiros com 

competências específicas nesta área do cuidar, e a implemen-
tação de cuidados protocolados e sistematizados favorecem a 
identificação precoce de alterações, previne complicações e 
contribui para a qualidade dos cuidados ao doente com AVC.

Palavras chave
 AVC agudo, cuidados de enfermagem, CIPE.




