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Curso de AVC

Dia 6/2/2016, das 15h00 às 19h00

Objetivo: saber - avaliar, diagnosticar e tratar

Organização:

Fernando Pita - Coordenador da Unidade Funcional de Neurologia,

Departamento de Medicina do Hospital de Cascais

Palestrantes:
Ana Amélia Pinto - Assistente Graduada de Neurologia; Hospital Prof. Dr.

Fernando Fonseca, Amadora

Carla Ferreira - Neurologista, Responsável da Unidade de AVC do

Hospital de Braga

Castro Lopes – Neurologista, Presidente da Direcção da SPAVC

Cátia Carmona – Assistente Hospitalar de Neurologia  do Hospital de

Cascais

Isabel Fragata – Licenciatura em Medicina, Mestrado em Neurociências,

Hospital S. José, Centro Hospitalar de Lisboa Central

Manuel Manita – Neurologista, Hospital S. José, Centro Hospitalar de

Lisboa Central

Miguel Rodrigues - Neurologista, Coordenador da Unidade de AVC do

Hospital Garcia de Orta, Membro da Direcção da SPAVC

Local: Hotel Sheraton, Porto
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Programa:

15:00 - 15:10 - Nomenclatura: exigência fundamental - Prof Castro Lopes

15:10 - 15:30 - Epidemiologia e FRV para AVC - Dr Miguel Rodrigues

15:30 - 15:45 - Anatomia vascular e Fisiopatologia do AVC - Dr. Fernando

Pita

16:45 - 16:30 - AVC fase aguda – Dra. Carla Ferreira

16:30 – 16:45 - 1º Bloco de perguntas e respostas

16:45 - 17:15 - Intervalo

17:15 - 17:35 - Imagem – diagnóstico e intervenção – Dra. Isabel Fragata

17:35 - 17:55 - Investigação etiológica básica e sequencial - Dr Manuel

Manita

17:55 - 18:05 - AIT 2016 – Dra.  Cátia Carmona

18:05 - 18:25 - Prevenção secundária Dra. Ana Amélia Pinto

18:25 – 18:40 - 2º Bloco de perguntas e respostas

18:40 – 19:00 - Avaliação final

19:00 - Encerramento
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Nomenclatura, questão essencial
Castro Lopes

Desde que iniciou a sua actividade a Sociedade Portuguesa do

Acidente Vascular Cerebral(SPAVC) cedo constatou a dificuldade em

afirmar a  doença vascular cerebral, em que o AVC se insere, como

entidade com características próprias quer nos aspectos do substrato

lesional quer nas suas manifestações clinicas.

O Termo “Doenças Cardiovasculares” vinha sendo utilizado

impropriamente pois englobava as doenças vasculares do coração e

do cérebro.

Iniciamos, de imediato, uma campanha de esclarecimento pois sendo

internacionalmente reconhecida a sua definição – CID – tal não era

respeitada, com inconvenientes graves para o esclarecimento

profissional e populacional.

Não estamos ainda satisfeitos mas aqui se procura esclarecer que o

AVC está cada vez reconhecido como entidade própria e que este

não é um problema de escala Nacional mas Internacional.

A designação  dos factores de risco para as doenças vasculares

território cerebral, cardíaco e periférico) continua impropriamente a ser

referida com “factores de risco cardiovascular” (?) de modo impróprio

por limitativo.

O passo seguinte, que julgo fundamental, é colaborar na elaboração

da CID 11, em preparação, e de que vos deixo aqui uma prespetiva.

Epidemiologia e fatores de risco para AVC
Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada

O AVC é a segunda causa de morte no Mundo, sendo que as

estimativas a longo prazo da Organização Mundial de Saúde sugerem

que se mantenha nesta posição relativa mas que haja um aumento

absoluto da mortalidade de 2,4% até 2030. Tradicionalmente as

estatísticas oficiais incluem Portugal entre os países de maior
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mortalidade por AVC e com muito maior mortalidade que por enfarte

de miocárdio, padrão incomum nos países ocidentais.

Em Portugal o estudo ACIN1 (1998-2000) realizado no Norte de Portugal

mostrou uma incidência anual de AVC por 1000 habitantes de 3,05 (IC

95%, 2,65 a 3,44) na população rural e de 2,69 (IC 95%, 2,44 a 2,93) na

população urbana. As mesmas taxas ajustadas para a população

padrão Europeia foram de 2,02 (IC 95%, 1,69 a 2,34) e 1,73 (IC 95%, 1,53

a 1,92), respectivamente. A incidência registada na área rural,

especialmente nos indivíduos entre os 75 e os 84 anos foi das maiores na

Europa, enquanto na área urbana está entre as mais baixas. No entanto

a letalidade por AVC foi baixa (14,6% na população rural, 16,9% na

população urbana), contrariando os números oficiais.

O estudo ACIN2 (2009-2011), na mesma área geográfica, mostrou uma

redução da incidência de AVC para 2,5 (IC 95%, 2,2 a 2,9) e de 1,8 (IC

95%, 1,7 a 1,9) respectivamente para a população rural e urbana. A

letalidade para os mesmos subgrupos foi de 16,0% e 10,2%, globalmente

mais baixa que 10 anos,

Quanto ao número total de AVC em Portugal, os dados disponibilizados

pela DGS relativos a internamento hospitalar revelam um aumento

progressivo dos internamentos por AVC de 2007 até 2012 mas uma

diminuição da letalidade no mesmo período.

Os fatores de risco para AVC são classificáveis em: não modificáveis,

mod ificáve i s /bem documentados e potenc ia lmente

modificáveis/menos bem documentados. Apesar dos múltiplos fatores

de risco, o estudo INTERSTROKE mostrou que 10 desses fatores explicam

90% dos AVC: hipertensão, tabagismo, relação cintura/anca, dieta,

atividade física regular, diabetes mellitus, álcool, fatores psicossociais,

causas cardíacas e ratio ApoB/ApoA-I. A prevenção primária do AVC

corresponde à intervenção nos fatores de risco modificáveis. Estima-se

que o principal fator de risco, pela sua prevalência, seja a hipertensão,

com um aumento mundial de hipertensos de 600 milhões em 1980 para

1000 milhões em 2008, com 4,5 milhões de mortes por AVC em

hipertensos. Logo, intervenções em fatores de risco importantes e

prevalentes trazem ganhos potenciais de saúde de grande magnitude.

Assim, apesar da magnitude dos números e a pressão demográfica que

tenderá a aumentar a incidência do AVC, a intervenção seletiva nos

fatores de risco modificáveis permitirá limitar esse incremento.
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Curso de AVC

Anatomia vascular e 
Fisiopatologia do AVC

Fernando Pita

2/16

Definição

Por A.V.C. entenda-se…
Défice neurológico de inicio abrupto (ictal)
Origem vascular (isquémico ou hemorrágico)

Ictal - perfil vascular de instalação

Não é uma entidade nosológica
(heterogénea - grapes and watermelon…)

é uma manifestação clínica
(quadro sindromático de apresentação)

de um processo fisiopatológico subjacente

3/16

Os doentes não trazem o diagnóstico 
escrito na testa…

Abordagem Pedagógica

Organismo Normal

Etiopatogenia - causas

Fisiopatologia - mecanismos

Síndroma Clínica

Sintomatologia - manifestações

DOENTE

Abordagem Clínica

DOENTE

Sintomas

Síndroma clínica 1º nível de dd

Alt. subjacente (fisiopatológica) 2º dd

Pesquisa causal 

DOENÇA
DIAGNÓSTICO

Anatomia vascular e Fisiopatologia do AVC
Fernando Pita
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4/XX

5/16

AVC, arrumado em gavetas…

Isquémico

– Tromboembolismo

• Macroangiopatia - ateroesclerose

– por trombose de vaso

– por embolia artéria a artéria

• Microangiopatia (lipohialinólise...) lacunas

• Embolia fonte cardíaca (from or through the heart…)  enfarte hemorrágico

– Hemodinâmico (choque, PCR...) baixo débito

– Vasoespasmo (HSA, encefalopatia hipertensiva, enxaqueca)

– Trombose venosa

Hemorrágico

– Hipertensivo profundo - micro-aneurismas (Charcot-Bouchard)

– Lobar (angiopatia amiloíde vs sintomático vs HTA)

– HSA

Demência vascular

6/16

CAUSA - D. Ateromatosa  95%

Principais tipos de AVC na população caucasoíde

Causas raras – dissecções arteriais, 
vasculites, trombofilias
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7/XX

9/XX

8/16
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AVC
-Mecanismo básico -

Cérebro - alto consumo energético
20% do débito cardíaco para 2% do peso corporal

• Mecanismo básico de lesão isquémica ocorre por 
compromisso circulatório, condicionando hipoxia ou 
anoxia, sendo o metabolismo anaeróbio ineficiente.

• Nas lesões hemorrágicas o mecanismo básico ocorre por 
aumento de pressão (efeito massa em espaço fechado)

Factores de agravamento

• febre

• hipeglicémia

10/16

AVC ISQUÉMICO –mecanismo 1

N - 50 a 55 ml / 100 g / min

falência eléctrica < 18 ml

falência mitocondrial < 8 ml – metabolismo anaeróbio

A interrupção do aporte circulatório condiciona

supressão da actividade eléctrica em 12-15 segundos

inibição da neurotransmissão em 2-4 minutos

inexcitabilidade em 4-6 minutos

apoptose inicia-se  1h após a lesão isquémica (ATP)

necrose  6h após

11/16

AVC ISQUÉMICO –mecanismo 2

Ocorre

• compromisso do metabolismo energético celular

• acumulação de glutamato - excitoxicidade

• permeabilidade aumentada dos canais iónicos com 
compromisso da função celular (cálcio)

• acumulação de lactato - acidose

• adesão plaquetária e leucocitária ao endotélio 
lesado com formação de microtrombos

• acumulação de radicais livres e subs. vasoactivas

12/16

•
•

•

•
•

•
•

8
LIVRO DO CURSO DE AVC

Fevereiro de 2016
PORTO



AVC ISQUÉMICO –mecanismo 3

13/16

Zona de penumbra- Os 
neurónios apresentam um 
compromisso funcional, mas 
estão estruturalmente intactos, 
sendo potencialmente 
recuperáveis.

Core - necrose
Penumbra (ATP) - apoptose

14/16

AVC ISQUÉMICO –mecanismo 4

AVC isq por mecanismo hemodinâmico...

• por PCR as zonas mais vulneráveis são as cél
piramidais do hipocampo, cél de Purkinje do 
cerebelo e córtex cerebral > occipital

• por hipotensão ou bradicárdia extrema associado a 
estenose arterial - enfartes em zona de barragem

Vasoespasmo

Trombose  venosa

Transformação hemorrágica

15/16

Porque aconteceu

– este AVC

– neste doente

– neste momento

Quais as suas causas e mecanismos

– o que falhou na parede do vaso ou no conteúdo 
circulante

– porque falharam os mecanismos colaterais de 
compensação ou de auto-regulação
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AVC fase aguda
Carla Ferreira

Um AVC é uma emergência. Define-se como uma síndrome clínica

caracterizada pela instalação súbita de défices neurológicos focais

(mas por vezes também globais), sem outra causa que não a vascular.

Existem situações que o mimetizam sem o ser – stroke mimics, e outras

que o sendo, não o evocam – stroke cameleons.

Podemos classificar o AVC quanto ao tipo patológico (isquémico versus

hemorrágico); o isquémico clinica (OCSP), e depois etiológica (TOAST) e

fenotipicamente (A-S-C-O).

Podemos ainda clinicamente determinar a gravidade (NIHSS) e depois a

incapacidade (mRankinS).

Precisamos tratar na fase hiperaguda, restabelecendo perfusão

clinicamente significativa, em tempo útil, utilizando fibrinólise

endovenosa e em alguns casos reperfusão intra-arterial. Por isso,

passamos o tempo a responder a Vias Verdes (pré e intra-hospitalares),

a empurrar macas pelos corredores, correndo entre a avaliação dos

doentes, a verificação dos exames a as decisões emergentes sobre os

tratamentos a efectuar.

Mas necessitamos internar os doentes onde ficam melhor: numa

Unidade de AVC, que designa uma área geográfica onde são

internados exclusivamente doentes com AVC, assistidos por uma equipa

multidisciplinar dedicada, experiente e em constante formação,

responsável pela sistemática organização e prestação dos cuidados

devidos a esses mesmos doentes. Resulta em redução do tempo de

internamento, dos custos, da taxa de complicações, da mortalidade e

incapacidade.

Numa UAVC diagnostica-se o tipo de AVC, trata-se o AVC agudo,

previne-se e trata-se complicações médicas e neurológicas

(craniectomia descompressiva), inicia-se precocemente a reabilitação
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e a prevenção secundária e promove-se a reintegração do doente na

sociedade.

Imagem – diagnóstico e intervenção
Isabel Fragata

Os estudos de imagem são fundamentais na avaliação do AVC isquémico e

hemorrágico. A TC sem contraste é o primeiro exame, determinando a

etiologia do AVC, e habitualmente é complementada por angio TC para

determinação do local de oclusão vascular, ou para identificar malformações

vasculares/aneurismas, e em muitos centros, por estudo de perfusão. A

Ressonância magnética é uma alternativa, oferecendo maior sensibilidade

para a detecção de lesões isquémicas, e permitindo também estudos

avançados de perfusão, que podem orientar a terapêutica sobretudo em

situações específicas, como o AVC do acordar e o AVC vértebro-basilar.

As técnicas de revascularização endovascular permitem o tratamento das

oclusões de grande vaso, em que a fibrinólise endovenosa por vezes é

ineficaz. São exemplos destas a fibrinólise intra-arterial, e os sistemas de

trombectomia, como os stentrievers.

Os objectivos desta sessão são:

1. Discutir os métodos de imagem disponíveis para o diagnóstico de AVC

isquémico e hemorrágico, e o algoritmo dos estudos de imagem no
estudo do doente com AVC isquémico agudo.

2. Rever as indicações e técnicas de terapêutica endovascular no AVC
isquémico agudo.

Investigação etiológica básica e sequencial
Manuel Manita

Pretende-se estabelecer uma conduta de uma abordagem sequencial

lógica na investigação dos mecanismos fisiopatológicos e etiológicos

após o diagnóstico de AVC isquémico, incluindo a avaliação

neurosonológica, cardiovascular, laboratorial e neurradiológica de

acordo com a marcha diagnóstica apropriada, desde as etiologias

mais frequentes, até à investigação de causas raras, bem como a

monitorização vascular na evolução da patologia em fase aguda.
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Acidente Isquémico Transitório
Cátia Carmona
Hospital de Cascais

O Acidente Isquémico Transitório (AIT) define-se como um défice 

neurológico de instalação súbita, focal, de presumível etiologia vascular e 

cuja recuperação ocorre num espaço de tempo inferior a 24 horas. Esta 

definição em vindo a ser questionada uma vez que 30 a 50 % dos AITs 

mostram alterações na ressonância magnética. Assim a definição 

baseada em critérios de imagem implica que, apesar da recuperação 

clínica, esta não se acompanhe de alterações na ponderação da difusão 

em ressonância magnética.

A ocorrência de um AIT implica um aumento do risco da ocorrência de um 

AVC. Estas duas entidades constituem um continuum partilhando a 

mesma fisiopatologia e os mesmos factores de risco. O AIT apresenta-se 

como uma janela de oportunidade terapêutica daí a necessidade de o 

investigarmos de forma urgente.

Todos os doentes com défice neurológico súbito devem ser avaliados em 

serviço de urgência permitindo uma avaliação clínica e rápido acesso a 

exames de imagem para exclusão de hemorragia/ouras causas.

As manifestações clínicas dependem do território vascular envolvido:
 Território Carotídeo 
  • Amaurose fugax 
  • Défice motor/sensitivo contralateral
  • Alteração das FNS
 Território Vértebro basilar
  • S. Alternos 
  • Ataxia
  • Cegueira cortical
  • Vertigem/Diplopia/Disfagia – isolados d.d.
  • Indeterminado 
  • Parésia facial 
  • Disartria
  • Alt. Campo visual 
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O diagnóstico Diferencial faz-se com 
  • AVC
  • Aura de enxaqueca 
  • Parésia de Todd
  • Amnésia Global Transitória 
  • Alterações metabólicas/infecciosas 
  • Hematoma intraparenquimatoso
  • Hematoma subdural
  • Esclerose múltipla 
  • L.O.E
  • Patologia oftalmológica 
  • Patologia arterial periférica 
  • Vertigem periférica 
  • S. Conversivo

Abordagem do doente com AIT:

 1. Realização Emergente 
  • Análises de urgência 
  • TC CE ou RM com difusão 
  • ECG 

 2. Instituição rápida de antiagregação plaquetária, estatina e
      controlo da tensão arterial.

 3. Realização Urgente 
  • Estudo vascular (Eco-Doppler cervical, DTC)
  • Ecocardiograma 
  • Holter 24 horas 
  • Estudo analítico completo 

A decisão de internamento deve ter em conta a acessibilidade a todos os 

exames complementares de diagnóstico (ECDs) necessários à 

investigação etiológica que deve estar concluída num intervalo de tempo 

máximo de 2 semanas.

A escala ABCD2 é uma escala de estratificação de risco para AVC que 

nos ajuda na decisão de internar ou investigar em ambulatório estes 

doentes.   
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A pontuação obtida é proporcional ao risco de AVC nas 48 horas 

seguintes:

  • ABCD2 = 6-7 ⇨ Alto risco (8,1% às 48 h) 

  • ABCD2 = 4-5 ⇨ Risco Intermédio (4,1% às 48 h)

  • ABCD2 = 0-3 ⇨ Baixo Risco (1% às 48 h)  

Todos os doentes com risco elevado, AITs de repetição, fibrilhação 

auricular ou estenose carotidea devem ser internados para concluir a 

investigação etiológica e para terem acesso à terapêutica fibrinolítica se 

ocorrer o AVC. Os doentes com risco baixo poderão ser investigados em 

consulta. Quanto aos doentes com risco intermédio a decisão de internar 

ou encaminhar para consulta externa deverá ter em conta o período de 

tempo necessário para a conclusão da investigação em ambulatório.

A criação de unidades de AIT que permitam uma avaliação rápida e 

completa do doente com esta patologia mostraram diminuir o risco de 

AVC em relação ao calculado tendo em conta a escala ABCD2. 

No futuro a abordagem destes doentes implica a atribuição de máxima 

prioridade a esta patologia, a reformulação dos serviços de forma a um 

rápido acesso às consultas de AIT e realização de ECDs, a par da 

educação da população para os seus sinais de alarme.

PontuaçãoCaracterísticas

Idade > 60 anos

T.A. > 140/90 mmHg

Sintomas Neurológicos
     Défice Motor
     Alteração do discurso

Diabetes

Duração
     > 60 min.
     10 - 59 min.

A

B

C

D

D

1

1

2
1

2
1

1
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Os sobreviventes de um acidente vascular cerebral isquémico (AVC) ou

de um acidente isquémico transitório (AIT), tem um risco aumentado de

sofrer um novo AVC, representando cerca de _ dos doentes que

tiveram um AVC /ano. Com base em estudos epidemiológicos que

definem quais os determinantes de AVC recorrente e dos resultados de

ensaios clínicos é possível obter recomendações baseadas na

evidência para reduzir o risco de recorrência.  O objectivo desta

apresentação é apresentar as recomendações actuais referentes à

prevenção secundária de AVC em sobreviventes de AVC prévio ou AIT.

As recomendações foram organizadas de modo que o clinico, perante

um doente com AVC isquémico de etiologia conhecida/indeterminada

posso seleccionar as medidas terapêuticas mais adequadas para

reduzir o risco de um novo AVC e/ou outros eventos vasculares,

incluindo controlo de factores de risco vascular, abordagens

terapêuticas de doença arteriosclerótica e terapêutica antitrombotica.
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Prevenção secundária
Ana Amélia Pinto
Assistente Hospitalar Graduada de Neurologia, 
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca
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Notas:
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