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Mais de 850 inscrições e intensa 
participação de jovens especialistas 
fazem desta a maior edição do 
Congresso Português do AVC. 
Na sessão de abertura o Prof. 
Doutor Castro Lopes enalteceu 
a excelência científica dos 
profissionais de saúde e alertou 
para a necessidade de manter 
informada a população

A par do trabalho que tem desenvolvido 
na Europa com o fim de minimizar o 
impacto do AVC, a ESO alarga a sua 
intervenção aos países de baixos 
rendimentos, onde se verifica “uma 
escassez de profissionais de saúde, uma 
fraca participação política nas questões 
de saúde pública e um difícil acesso aos 
cuidados de saúde”, como explica o 
Prof. Doutor José Ferro

Apesar dos progressos ao longo dos 
últimos anos, continua a haver uma 
dificuldade de acesso a programas de 
reabilitação pós-AVC. Em entrevista 
ao Notícias do Congresso, o Prof. 
Doutor Pedro Cantista lembra que “a 
reintegração sociofamiliar é uma meta 
fundamental nos cuidados de saúde” 
e “quanto melhor for a funcionalidade, 
melhor será essa reintegração”
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11.º Congresso Português do AVC: Uma revisão interessante

1. Da preocupação à esperança 
Vai-se esbatendo a nossa preocupação de fazer chegar à população 
geral os conhecimentos necessários para o combate ao AVC para o 
que temos contado com a ajuda da comunicação social. 
Era realmente fundamentada a esperança nos progressos científicos 
que estão bem patentes no enriquecimento dos programas científicos.

2. AVC prevenível e tratável  
De poucas doenças se poderá, com tanta base científica, manter 
atual tal afirmação. Mas a nossa preferência vai para insistir nas 
medidas de prevenção – antes prevenir que tratar.

3. Que todos aprendam com tudo 
Modelo escolhido para formatar o nosso Congresso Anual e que se 
tem mostrado muito adequado e útil para quem vê enriquecida a 
sua bagagem científica em doença vascular cerebral – em que o 
AVC se insere.

4. Sejam Bem-vindos
Não deixamos de tudo fazer para que se sintam bem-vindos ao nos-
so Congresso, quer sob o ponto de vista de aquisição científica, quer 
de proveitoso convívio interdisciplinar.

5. Presença pró-ativa, êxito assegurado
Continuamos a pensar que é necessária uma contribuição dos parti-
cipantes para que todos saiamos mais enriquecidos e esse é o êxito 
que procuramos.

Parece-nos com interesse refletirmos, dez anos volvidos, sobre os títulos que atribuímos às mensagens de introdução 
ao Congresso.

6. Formação científica atualizada – Base essencial para uma 
atualização médica adequada
A atribuição das sessões científicas e conferências aos melhores pro-
fissionais nacionais e estrangeiros visa dar razão a tal afirmação. A tí-
tulo de nota a referir, o nosso 11º Congresso conta com a participação 
de oito convidados europeus com resposta imediata ao nosso convite.

7. A escolha está feita 
A constante presença de jovens nos nossos Congressos, numa 
percentagem muito significativa, é uma das provas que subentende 
uma reflexão que muito contribuirá para a valorização no combate 
à primeira causa de mortalidade em Portugal e de envelhecimento 
não saudável.

8. Fundamentos para uma decisão
Do anterior se conclui que a escolha não teve outro motivo que não 
a busca científica.

9. Atuar refletindo 
Por refletir, perante oferta tão variada, é que resulta uma atuação 
acertada – Inscrição no Congresso Português do AVC.

10. Dez anos de afirmação científica
Os avanços na prevenção e no tratamento do AVC ao longo destes 
dez anos são bem a prova do que então afirmávamos – formação 
científica em contínuo.

Feita esta revisão resta-nos felicitar todos os congressistas, agradecer todos os apoios, salientando a Indústria Farmacêutica 
Inovadora que, enfrentando adversidades, não tem deixado de contribuir para continuarmos a dizer-vos:

SEJAM BEM-VINDOS!

EDITORIAL 
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EM RETROSPETIVA Sessão de Abertura

Ciência, partilha e juventude no 11.º Congresso Português do AVC

Com a energia e sentido de humor que o ca-
racterizam, o Prof. José Castro Lopes inaugurou 
ontem, ao final da manhã, o 11.º Congresso 
Português do AVC. Na presença do Dr. Rui Cerna-
das, especialista em Medicina Geral e Familiar, 
do Prof. Doutor José Manuel Silva, Bastonário 
da Ordem dos Médicos, da Prof.ª Doutora Marta 
Carvalho, presidente da Comissão Organizadora 
deste Congresso e do Prof. Doutor José Ferro, 
presidente da Comissão Científica, o Prof. Doutor 
José Castro Lopes manifestou a sua satisfação 
por ter superado as 850 inscrições na mais 
importante reunião anual promovida pela Socie-
dade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral 
(SPAVC). Mas, mais relevante do que os núme-
ros “é a intensa participação de jovens especia-
listas interessados em acrescentar conhecimento 
sobre a prevenção, o tratamento e a reabilitação 
do AVC. São eles o futuro desta Sociedade”.
O AVC é a principal causa de morte e de perda 
de qualidade de vida em Portugal e, apesar da 
evolução do conhecimento e das técnicas tera-
pêuticas de fase aguda, assim como da melho-
ria dos cuidados prestados aos doentes, há algo 
que continua a falhar: “a falta de investimento 
na prevenção, nos cuidados continuados e na 
reabilitação”, denunciou o presidente da SPAVC. 
Por outro lado, contrastando com o crescente 
conhecimento científico e capacidade clíni-
ca dos profissionais de saúde, “a população 
continua adormecida para o problema que o 
AVC representa”, lamentou. Para colmatar esta 
situação e no sentido de aproximar a ciência 
da população, o Prof. Doutor José Castro Lopes 
voltou a lembrar que, amanhã, pelas 15.30 ho-
ras, o Congresso abre as portas a todos os que 
queiram saber mais sobre a prevenção do AVC.

“Todos temos poder para acabar com o AVC”

Convidado para a conferência de abertura do 
Congresso, o Dr. Rui Cernadas iniciou a sua in-
tervenção afirmando que não é possível vencer 
o AVC se não for desenhada uma estratégia 
coerente, integrada e que envolva não só a 
comunidade médica, mas também a popu-
lação e os decisores políticos. E, para superar 
este desafio, é preciso, antes de mais, uma 
política de prevenção dos principais fatores de 

risco, nomeadamente a hipertensão arterial. 
“De acordo com os dados do estudo PHYSA, 
42% dos portugueses adultos sofrem de HTA, 
contudo, para a nossa área geográfica, a OMS 
estima uma prevalência de 30%. Ou seja, esta-
mos 12 pontos percentuais acima do que seria 
previsível. Todavia, “se olharmos para os nossos 
hábitos de prescrição, facilmente entenderemos 
por que motivo não conseguimos controlar este 
fator de risco”, adiantou o especialista, fazendo 
referência a um estudo que revela que, em 
Portugal, são prescritos mais antidepressivos 
do que anti-hipertensores. Aliás, acrescentou, 
“temos uma taxa de consumo de anti-hiper-
tensores mais baixa do que alguns países com 
incidências de HTA mais reduzidas do que a 
nossa”. Esta realidade reflete, na opinião do 
Dr. Rui Cernadas, a necessidade de apostar na 
formação e treino especializados dos profis-
sionais de saúde, nomeadamente ao nível dos 
Cuidados de Saúde Primários.
Fazendo um ponto da situação atual, o es-
pecialista frisou a necessidade de corrigir as 
“preocupantes” assimetrias regionais, de alertar 
e informar a população para os primeiros sinais 
do AVC e de otimizar o controlo da HTA e da 
fibrilhação auricular, que é responsável por um 
quinto de todos os AVC`s.
Para Portugal, “as principais metas são a 
redução da mortalidade por AVC para valores 

Na sua última participação num con-
gresso científico enquanto Bastonário 
da Ordem dos Médicos, o Prof. José 
Manuel Silva iniciou a sua intervenção 
referindo que “em Portugal não há uma 
política de prevenção” e “infelizmente 
não estamos ainda a fazer o suficien-
te”. Isto porque “Temos feito alguns 
avanços na prevenção do tabagismo, 
na redução das quantidades de sal nos 
alimentos, mas temos de ir mais longe 
para conseguirmos controlar a HTA, a 
diabetes, a obesidade”. Na perspetiva 
do Bastonário, esta prevenção deve 
começar de forma mais intensa com a 
educação para a saúde nas escolas, nas 
populações mais jovens”.

“NÃO TEMOS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO”

idênticos aos da Europa Ocidental, a redução 
da incapacidade permanente e a garantia dos 
circuitos mais eficientes no acompanhamento 
pré, intra e pós hospitalar”. 
Já na reta final da sua comunicação, o Dr. Rui 
Cernadas sublinhou que o poder de acabar 
com o AVC tem de ser pela prevenção e não 
pelo tratamento e que “todos temos um papel 
no combate ao AVC e todos temos poder para 
acabar com o AVC”.

ASSISTA AQUI 
às principais mensagens do 
Dr. Rui Cernadas na 
Conferência de Abertura

ASSISTA AQUI 
às declarações do
Prof. Doutor José
Manuel Silva
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Controlo nutricional dos 
fatores de risco vascular

O AVC constitui uma das principais causas de 
morte e de incapacidade permanente. Esti-
ma-se uma redução até 80% na prevalência 
de AVC, se atuarmos ao nível dos fatores 
de risco modificáveis. Assim, a prevenção 
primária do AVC é de extrema relevância. 
Por outro lado, uma estratégia combinando 
medicamentos com dieta e exercício pode 
reduzir eventos CV recorrentes em 4/5 dos 
pacientes com doença cerebrovascular. 
A abordagem deve ser abrangente e multi-
fatorial para a gestão a longo prazo do risco 
vascular. Numerosas revisões e meta-análi-
ses resumiram o papel da nutrição, alimen-
tação e padrões alimentares no risco de AVC. 
A nutrição pode modular o risco vascular e 
influenciar a função cerebral via microbioma 
intestinal. Nos últimos anos surgiu especial 
interesse no papel da nutrição na plasticidade 
neuronal e nas modificações epigenéticas. 
Reduzir a ingestão de sódio e aumentar 
a ingestão de potássio, seguir o padrão 
alimentar mediterrâneo ou tipo DASH que 
enfatizam frutas e hortícolas, produtos lác-
teos com baixo teor de gordura, e gordura 
saturada reduzida, e suplementar em frutos 
gordos pode ser considerado na redução do 
risco de AVC.

EM RETROSPETIVA 

O ABC para deixar de fumar: o que todos devemos saber fazer

Por uma sociedade mais saudável, mais produtiva e mais feliz

Todos sabemos que os estilos de vida e com-
portamentos saudáveis são a vanguarda da 
prevenção do Acidente Vascular Cerebral, mas 
também a vanguarda da prevenção de muitas 
outras doenças crónicas. 
Nesta sessão, tivemos a oportunidade de contar 
com a presença de peritos para nos falarem de 
matérias decisivas no dia a dia das pessoas: as 
questões alimentares e da nutrição saudável, 
as questões da atividade física, e também as 

questões associadas à prevenção e controlo 
de tabagismo. 
Qualquer um destes aspetos é peça fun-
damental da boa prática profissional de 
qualquer profissional de saúde nos dias de 
hoje, e em particular dos médicos, quer para 
os seus doentes, quer para os seus fami-
liares, quer para todas as pessoas da nossa 
sociedade que queremos mais saudável, 
mais produtiva e mais feliz.

Sessão | Estilos de vida na vanguarda da prevenção do AVC

Gostaríamos de realçar o papel de todos na 
abordagem sistemática do tabagismo, quer 
nos doentes internados, quer nos doentes 
externos, perguntando a todos os utentes se 
fumam, se querem deixar de fumar e se gos-
tariam de ter ajuda especializada para deixar 
de fumar, reforçando a importância de deixar 
de fumar para ter saúde e qualidade de vida, 
prevenir doenças e sofrimento. 
Mesmo que o fumador não esteja interessado 
em cessar de fumar, um aconselhamento cla-
ro, firme e consistente pela equipa de profis-
sionais de saúde, soma eficácia e promove a 
motivação do fumador.

Como podemos intervir?
Fumar é uma dependência, como tal, o 
fumador mostra-se ambivalente para cessar 
de fumar. É muito importante saber abordar o 
fumador, saber como perguntar e dirigir a inter-
venção, de maneira a não confrontar o fumador 
e conseguir ajudá-lo a decidir tentar.

Apenas estes 3 passos:
1. Posso perguntar-lhe se fuma ou se já fumou? 
Em sua casa alguém fuma? Costuma estar 
exposto ao fumo de tabaco? 
2. Já pensou em deixar de fumar? Gostaria de 
deixar de fumar? O que sabe sobre o papel do 
tabaco na sua saúde e na doença que sofre?
3. Quer tentar? Nós podemos ajudá-lo a deixar 
de fumar! Sabe que hoje existem tratamentos 
eficazes para deixar de fumar e profissionais de 
saúde especializados no tratamento e apoio aos 
fumadores? O tratamento para deixar de fumar 
(aconselhamento e medicamentos específicos) 
é eficaz e torna o processo muito mais fácil. 
Se quiser, posso ajudá-lo e referenciá-lo à con-
sulta de apoio ao fumador.
É muito importante oferecer ajuda e indicar re-
cursos válidos para deixar de fumar. Registar o 
comportamento tabágico e a intervenção clínica 
de aconselhamento SEMPRE. 

Mensagens positivas são muito importantes 
para encorajar o fumador a tentar!

• Deixar de fumar pode ser difícil, mas é possí-
vel! Milhões de fumadores já o conseguiram e 
podem testemunhar. 

• Nunca é tarde para deixar de fumar, vale sem-
pre a pena e há sempre benefícios, quer na saú-
de, quer económicos - veja o que pode ganhar! 

• Se já tentou e não conseguiu, não desista, 
peça ajuda! A maioria dos ex-fumadores teve 
que tentar várias vezes, até conseguir! 

• Se já está doente, deixar de fumar é o trata-
mento mais importante da sua doença. Só assim 
conseguirá viver melhor e minimizar o sofrimento.

*Adaptado das guidelines de cessação tabágica da Nova Zelândia.  Referências | Ministry of Health. 2007. New Zealand 
Smoking Cessation Guidelines. Wellington: Ministry of Health.

Prof. Doutor José Manuel Calheiros
Moderador da sessão

Dr.ª Isabel Monteiro

Nutricionista, PhD em Nutrição Humana, 
URAP, ACES Porto Ocidental, ARS Norte – IP

Prof. Doutora Sofia Belo Ravara

Pneumologista. Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade da Beira Interior. Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, Covilhã 

“É muito importante 
saber abordar o fumador, 
saber como perguntar e 
dirigir a intervenção”
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Prescrição da 
atividade física

EM RETROSPETIVA 

| MENSAGENS A RETER:

•  Fazer 30 minutos de atividade física 
(AF) moderada a vigorosa em, pelo 
menos, 5 dias da semana, ou 20 mi-
nutos de AF vigorosa em pelo menos 
3 dias da semana, são cruciais para a 
melhoria da saúde cardiovascular.

•  Adicionalmente, são recomendados 
exercícios de resistência muscular (8 a 
10), efetuando 12 a 15 repetições, no 
mínimo duas vezes por semana.

•  AF de intensidade moderada 
significa trabalhar com intensidade 
suficiente para aumentar a frequência 
cardíaca e aumentar a transpiração, 
e ainda assim, ser capaz de manter 
uma conversação.

•  Para perder peso ou manter a 
perda de peso, 60 a 90 minutos de 
AF podem ser necessários. A reco-
mendação de 30 minutos é para um 
adulto médio e saudável conseguir 
manter a saúde e reduzir o risco de 
doença crónica.

•  Um estilo de vida sedentário é 
reconhecidamente um fator que 
provoca o despoletar das doenças 
hipocinéticas, particularmente as 
doenças cardiovasculares.

•  É mais importante fazer um pouco 
de AF diariamente ao longo da sema-
na do que fazer grandes quantidades 
de uma só vez.

Diabetes, hyperglycaemia, and acute ischemic stroke

Diabetes and ischaemic stroke are common 
disorders that often arise together. Hyper-
glycaemia occurs in 30-40% of patients with 
acute ischaemic stroke and is associated with 
a three time higher risk of death within the 
first month after stroke onset. 
People with diabetes have more than double 
the risk of ischaemic stroke than individuals 
without diabetes. Multifactorial treatment of risk 
factors for stroke-in particular, lifestyle factors, 
hypertension, and dyslipidaemia-will prevent a 
substantial number of these disabling strokes. 
Hyperglycaemia occurs also in individuals with-
out a known history of diabetes. 
Admission hyperglycaemia is associated with 
poor functional outcome, possibly through 
aggravation of ischaemic damage by disturbing 
recanalisation and increasing reperfusion injury. 
Uncertainty surrounds the question of whether 
glucose-lowering treatment for early stroke 
can improve clinical outcome. Achievement of 

Diabetes e AVC
Os doentes diabéticos apresentam um fator de 
risco adicional para doença cerebrovascular, sen-
do o controlo da diabetes fundamental contribu-
to para a diminuição da prevalência de AVC.
A diabetes afeta as grandes artérias cerebrais 
bem como a microcirculação, provocando por si 
só ou associada a outros fatores de risco, como 
a hipertensão ou o tabagismo, alterações da 
parede arterial que favorecem a sua ulterior 
estenose ou oclusão.
A prevalência da diabetes tem vindo a aumentar 
nos países ocidentalizados, tendo sido relacio-
nado, entre outros fatores, com o aumento da 
obesidade em alguns grupos etários. Apesar das 
alternativas terapêuticas médicas e cirúrgicas 
hoje existentes, tanto para a diabetes como para 
a obesidade, a eficácia da prevenção primária 
limitará o acréscimo expectável na prevalência 
dos AVC isquémicos neste grupo de doentes. 
Dedicámos assim um espaço neste congresso à 
discussão deste importante fator de risco vas-
cular, tendo como convidado o Professor Jaap 
Kappelle, da Universidade de Utrecht, Chefe do 
Departamento de Doenças Cerebrovasculares 
do University Medical Center (UMC) Utrecht.

Conferência | Diabetes, hyperglycaemia, and acute ischemic stroke

Prof. Doutor José Carlos Ribeiro

Centro de Investigação em Atividade Física 
Saúde e Lazer (CIAFEL), Faculdade de 
Desporto Universidade do Porto

Dr.ª Isabel Lestro Henriques

Neurologista e membro da SPAVC

Professor Jaap Kappelle

Neurologist, University Medical Center Utrecht, 
Netherlands

“A diabetes afeta as grandes 
artérias cerebrais bem como 
a microcirculação, provocando 
alterações da parede arterial 
que favorecem a sua ulterior 
estenose ou oclusão”

normoglycaemia in the early stage of stroke 
can be difficult, and the possibility of hypogly-
caemia remains a concern.
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Management of seizures and epilepsy in stroke

Following stroke, acute symptomatic seizures 
(ASS, manifestation within 7 days) and epi-
lepsy, i.e. occurrence of at least one unprovo-
ked seizure (US, manifestation after more than 
7 days), are reported in 3-6% and up to 12% 
of patients, respectively. Incidence of ASS is 
higher in intracranial haemorrhage (10-16%) 
than in ischaemic stroke (2-4%). ASS and US 
may be associated with unfavourable functional 
outcome and increased mortality. In view of the 
clinical relevance, the European Stroke Orga-
nisation has issued evidence-based guidelines 
on the management of post-stroke seizures 
and epilepsy, which have been presented and 
discussed in this talk.

Nos últimos anos tem vindo a ser reconhecida 
a importância de alterações do sono como a 
apneia obstrutiva do sono, insónia, síndrome 
das pernas inquietas ou movimentos periódicos 
do sono como fatores de risco para AVC. 
Estas condições podem aumentar o risco de 
AVC através de diferentes mecanismos que 
incluem aumento dos valores de pressão arte-
rial, disritmias ou potenciação de comunicações 
cardíacas direito-esquerda. 
Os estudos realizados sugerem também que as 
alterações do sono se podem associar a menor 
probabilidade de recuperação e maior morbili-
dade e mortalidade após AVC. 
São poucos os estudos realizados nesta área 
que tenham avaliado estratégias terapêuticas. 
Assim, os níveis de evidência de terapêuticas nes-
ta área são baixos. No ano passado foi publicado 
um ensaio clinico que não conseguiu demonstrar 
vantagem na utilização de CPAP para redução 
de eventos cardiovasculares. São precisos mais 
estudos para elucidar a associação entre estas al-
terações do sono e AVC e qual a melhor estratégia 
terapêutica para reduzir o risco de AVC.

Alterações do sono como 
consequência do AVC agudo

Small Vessel Disease: 
Insights from Genetics

This presentation deals with the insight 
we can gain into the pathophysiology of 
cerebral small vessel disease from genetics. 
Coming from monogenic, Mendelian small 
vessel disorders – namely CARASIL and 
COL4A1/A2 related disorders, it is shown 
how genetic findings directly translate into 
mechanisms in sporadic disorders – small 
vessel stroke. Aside from hypertension, the 
focus lies heavily on the implication of the 
extracellular matrix (ECM) in CARASIL and 
COL4A1/A2 disorders. Here, the thickening 
of the basement membrane is a phe-
notype that directly translates the genetic 
finding to pathophysiology. 
The same topic is again found in sporadic 
small vessel disease leading to stroke – here 
with the example of FOXF2, where pericy-
tes and the destruction of the blood brain 
barrier (BBB) play an important role. 
Finally, it is shown how genome-wide 
association studies (GWAS) can show the 
way how to further characterize the genes 
implicated in these diseases.

EM RETROSPETIVA 

Dr.ª Catarina Fonseca

Neurologista do Hospital de Santa Maria

Professor Martin Holtkamp

Oberarzt, Klinische und Experimentelle Epilepto-
logie, Klinik für Neurologie, Charité – Universität-
smedizin, Berlin

Professor Rainer Malik

Research Associate, Institut für 
Schlaganfall- und Demenzforschung 
(ISD), Klinikum der Universität München

INFORMAÇÃO DE AGENDA | Entrega de prémios e atribuição de bolsa de investigação

Amanhã, pelas 12h55, no âmbito da sessão de encerramen-
to, serão atribuídos oito prémios para apresentações orais e 
casos clínicos. Três prémios para as três melhores apresen-
tações orais; um prémio para a melhor apresentação oral 
em caso clínico; três prémios para as três melhores apresen-
tações em cartaz e um último prémio destinado a premiar 
o melhor trabalho sobre AVC da autoria de enfermeiros ou 
técnicos da área do AVC. Como habitualmente, será tam-
bém atribuída uma bolsa de investigação na área da doença 
vascular cerebral no montante de 5.000 euros.

“The thickening of the 
basement membrane is 
a phenotype that directly 
translates the genetic 
finding to pathophysiology”
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Atitude cirúrgica

HOJE | 09:30 Sessão | Stenting vs endarterectomia na estenose carotídea

Na última década surgiram vários artigos que 
procuraram comparar a endarterectomia carotí-
dea com a técnica de stenting carotídeo.
Foi recentemente publicada uma meta-aná-
lise dos estudos EVA 3S, SPACE e ICSS. Foram 
incluídos 3433 doentes (CEA 1708 e CAS 1725) 
com estenose carotídea sintomática tendo sido 
definido como endpoint primário a ocorrência 
de AVC e mortalidade.
Analisando com base na intenção de tratar 
(ITT), nos primeiros 120 dias após a randomiza-
ção, os resultados são significativamente des-
favoráveis ao CAS (8,9%) versus a CEA (5,8%), 
a que corresponde um risco relativo de 1,53 (IC 
95%: 1,20-1,95; p=0.0006) e a uma diferença 
de risco absoluto de 3,2 (IC 95%: 1,4-4,9). A 
análise com base no protocolo (PP) foi restri-
ta aos doentes que receberam o tratamento 
alocado e efetuada aos 30 dias após o procedi-
mento. Também desta forma é claro o benefício 
para os doentes submetidos a CEA (4,4%) versus 

o CAS (7,7%), significando para o CAS um risco 
relativo acrescido de 1,74 (IC 95%: 1,32-2,30; 
p=0,0001) e uma diferença de risco absoluto de 
3,4 (IC 95%: 1,8-5,0).
Fazendo uma meta-análise dos 4 estudos ran-
domizados mais significativos (EVA 3S, SPACE, 
ICSS, CREST), em termos de incidência de AVC e 
mortalidade, é muito significativa a redução de 
risco associada à CEA versus CAS (0,58; IC 95% 
0,43-0,80). 

Risco vascular e 
deterioração cognitiva

Com o aumento da esperança de vida, 
o bom estado cognitivo e a qualidade 
de vida ao longo do envelhecimento 
são preocupações de maior relevo nos 
cuidados de saúde. Os fatores de risco 
vascular são mais frequentes ao longo 
do envelhecimento e têm sido associa-
dos a maior risco de declínio cognitivo 
e de demência. 
O declínio cognitivo ocorre, não só media-
do por lesões vasculares agudas (aciden-
tes vasculares cerebrais), mas também 
ocorre de forma mais lenta e progressiva, 
muitas vezes não identificada, por doença 
de pequenos vasos cerebrais. 
A doença de pequenos vasos evolui de 
forma insidiosa e tem um espectro de 
manifestação diverso, e que sobretudo 
nas suas formas ligeiras é frequente-
mente não reconhecido. Os sintomas 
sugestivos de patologia vascular ce-
rebral relacionam-se tipicamente com 
as designadas “funções executivas” 
que são responsáveis, na prática, pela 
iniciativa verbal e motora, tomada de 
decisões, alternância de tarefas, interfe-
rem com a velocidade de processamen-
to mental, e ainda com a capacidade de 
fixar e suster a atenção. Podem existir 
sintomas que sejam interpretados como 
sintomatologia depressiva ou como mu-
danças aparentes de personalidade.  
Apesar de não existir atualmente 
terapêutica específica para o defeito 
cognitivo de causa vascular, a identifi-
cação em estádios precoces é da maior 
importância para poder otimizar a tera-
pêutica dos fatores de risco vasculares 
e a prevenção de acidente vascular 
cerebral que, em estudos observacio-
nais, têm mostrado eficácia na
redução da progressão para demência.

Atitude neurorradiológica

Na perspetiva do Dr. João Reis, “não é possível 
discutir nem comparar intervenções terapêu-
ticas distintas que são aplicadas em situações 
clínicas diferentes”. É, no entanto, possível 
“falar da experiência e dos resultados de cada 
centro em dois grupos diferentes de doentes”. 
Por outras palavras, na Unidade de AVC do 
Hospital de S. José, a experiência de stenting do 
neurorradiologista está centrada nos doentes 
sintomáticos, com AVC em fase aguda. Já a 
endarterectomia é aplicada em doentes com 
estenose carotídea não sintomática e não agu-
da. Neste sentido, “é difícil comparar o stenting 
nesta fase aguda com a endarterectomia em 
fase mais tardia”.
Relatando a experiência no centro onde traba-
lha, o Dr. João Reis recorda que, em cerca de 
1000 stents carotídeos intracranianos, a morbi-

lidade é de 3,3%. O especialista considera que, 
no que toca à decisão terapêutica, importa não 
só avaliar o grau de estenose, mas sobretudo 
o tipo de placa. “Por vezes temos uma esteno-
se significativa com um tipo de placa menos 
agressivo e, pelo contrário, às vezes o grau de 
estenose não é tão relevante, mas o tipo de 
placa representa um grande risco”, descreve. 
“Dispomos hoje de técnicas imagiológicas que nos 
permitem fazer essa avaliação e que nos podem 
ajudar a decidir qual a melhor opção terapêutica”.
No âmbito da Neurorradiologia, o Dr. João 
Reis assume que é dada maior relevância ao 
tipo de placa do que propriamente à gravida-
de da estenose e assume que, em situações 
não agudas nem sintomáticas, por vezes nem 
se justifica fazer qualquer uma destas inter-
venções. “Está demonstrado que andamos a 
fazer demasiadas cirurgias carotídeas, nomea-
damente em doentes que mantêm a placa 
controlada com terapêutica farmacológica”, 
concluiu o especialista.

Prof. Doutor Armando Mansilha

Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Faculdade de Medicina do Porto

Dr. João Reis

Neurorradiologista do Hospital de S. José

Prof.ª Doutora Ana Verdelho

Presidente do Grupo de Estudos de 
Envelhecimento Cerebral e Demências



| 11º Congresso Português do AVC8

How to approach the patient with small vessel disease

Cerebral small vessel disease (SVD) is a term 
describing a group of diseases that affect the 
small vessels of the brain. It is considered the 
most common brain disease and it is a major 
cause of stroke and dementia. Therefore, it is 
important to recognize it to select the appro-
priate treatments for affected patients.
The clinical manifestations of SVD can be acute 
or chronic. Acutely, SVD can manifest in the 
form of ischemic or hemorrhagic strokes. Chro-

nically, patients with SVD suffer from cognitive 
problems, gait and  mood disorders, and urinary 
urgency. In the most advanced phases, patients 
loss their independence and therefore SVD is a 
major cause of disability in the elderly. 
Most of SVD forms are age-related and stron-
gly linked with vascular risk factors, the most 
important of which is hypertension. Today, it 
is possible to diagnose SVD with the use of 
neuroimaging techniques such as computed 

A importância de saber identificar e tratar a doença 
dos pequenos vasos cerebrais

“A doença dos pequenos vasos cerebrais é 
cada vez mais frequentemente detetada, tem 
diferentes fatores de risco e apresenta mani-
festações clínicas heterogéneas que facilmente 
podem ser confundidas com as de um AVC 
isquémico ou hemorrágico”, afirma a Prof.ª 
Doutora Patrícia Canhão que, hoje, pelas 10.30 
horas, vai presidir uma conferência sobre este 
tema, na qual participará também o Prof. Dou-
tor Leonardo Pantoni, da Univercità degli Studi 
di Fiorenzi.
Segundo a neurologista do Hospital de Santa 
Maria e vice-presidente da SPAVC, entre as 
principais manifestações da doença dos pe-
quenos vasos podem encontrar-se “alterações 
cognitivas, alterações da marcha, alterações 
dos esfíncteres urinários”, daí que “muitos 
médicos tenham dificuldade em reconhecer 
esta entidade clínica”.
A par da identificação destes doentes, “é 
igualmente importante sabermos trata-los e é 
precisamente sobre este tema que nos vai fa-
lar o Prof. Doutor Leonardo Pantoni”, concluiu 
a Prof.ª Doutora Patrícia Canhão, convidando 
todos os participantes neste congresso a assis-
tirem a esta sessão.

tomography but nowadays mostly magnetic 
resonance imaging (MRI). MRI is very sensiti-
ve to detect SVD, is able to contribute to the 
sub-typing of SVD, and also can measure the 
severity of SVD.      
The general approach to SVD should follow the 
following 4 questions: 1) Is it SVD? A process of 
differential diagnosis is always needed as other 
non-vascular neurological diseases may present 
clinically or neuroradiologically similarly to SVD; 
2) What kind of SVD is this? Despite the age-
-and hypertension-related forms of SVD are by 
large the most common causes, there are other 
less frequent forms (e.g., genetic, immunolo-
gical-infectious); 3) What are the symptoms? 
Patients with SVD should be globally evaluated 
with particular attention to cognitive, gait and 
mood disorders assessment; 4) What could be 
the preventive and therapeutic approaches? 
There has been little attention to the preven-
tive and therapeutic interventions in SVD over 
the years but nowadays data have started to 
accumulate and the international community 
is actively working for defining guidelines and 
standards in this field.  

Professor Leonardo Pantoni

NEUROFARBA Department
University of Florence

HOJE | 10H30 Conferência | How to approach the patient with small vessel disease

Prof.ª Doutora Patrícia Canhão

Neurologista do Hospital de Santa Maria e 
vice-presidente da SPAVC

ASSISTA AQUI 
ao convite em vídeo da 
Prof.ª Doutora Patrícia Canhão

There has been little 
attention to the 
preventive and therapeutic 
interventions in SVD over 
the years but nowadays 
data have started to 
accumulate and the 
international community 
is actively working for 
defining guidelines and 
standards in this field

Entre as principais 
manifestações da doença 
dos pequenos vasos podem 
encontrar-se “alterações 
cognitivas, alterações da 
marcha, alterações dos 
esfíncteres urinários”, daí 
que “muitos médicos tenham 
dificuldade em reconhecer 
esta entidade clínica”
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Recomendações atuais e desafios futuros da 
antiagregação plaquetária no pós-AVC

NOC da DGS

De acordo com a Norma de Orientação 
Clínica da Direção-Geral da Saúde, “os 
doentes que tenham tido um AVC isqué-
mico não cardioembólico devem fazer an-
tiagregação com AAS (ácido acetilsalicílico) 
ou triflusal (Nível de evidência A, Grau de 
recomendação I), ou AAS + dipiridamol 
(Nível de evidência B, Grau de recomen-
dação I) ou clopidogrel (Nível de evidência 
B, Grau de recomendação IIa). 
Os doentes que tenham tido um acidente 
isquémico transitório (AIT) devem fazer 
antiagregação com AAS ou triflusal (Nível 
de evidência A, Grau de recomendação I) 
ou AAS + dipiridamol (Nível de evidência B, 
Grau de recomendação I).

ESO, AHA e ASA
A European Stroke Organization, a Ameri-
can Heart Association e a American Stroke 
Association recomendam que, no contexto 
de um AVC isquémico ou um AIT, o ácido 
acetilsalicílico seja iniciado nas primeiras 
48 horas e que outros antiagregantes 
plaquetários não sejam utilizados na fase 
aguda. Caso seja realizada ou esteja pla-
neada terapêutica trombolítica, não devem 
ser administrados antiagregantes plaque-
tários nas 24 horas seguintes. 
Para doentes que tiveram um AVC ou um 
AIT, vários estudos clínicos compararam o 
ácido acetilsalicílico e o clopidogrel isola-
dos com combinações de ácido acetilsali-
cílico-clopidogrel ou de ácido acetilsalicíli-
co-dipiridamol.

Antiplatelets and anticoagulation after stroke: 
Current recommendations, future developments

A antiagregação plaquetária está indicada 
para todas as situações de AVC isquémico ou 
acidente transitório isquémico não cardioem-
bólicos com o objetivo de prevenir eventos 
recorrentes. Em declarações ao Notícias do 
Congresso, o Dr. Fernando Pita falou das reco-
mendações atuais relativamente à utilização 
deste tratamento após o AVC. O neurologista 
do Hospital de Cascais preside hoje uma ses-
são sobre este tema, na qual participa tam-
bém o Prof. Doutor. Patrick Michel. 
Depois de um acidente vascular cerebral (AVC) 
ou de um acidente isquémico transitório (AIT), 
o objetivo máximo do tratamento passa pela 
prevenção de eventos recorrentes. O uso de 
anticoagulação oral está indicado “no AVC 
isquémico cardioembólico, trombose venosa 

cerebral, algumas trombofilias e é discutível 
na disseção arterial”, afirma o Dr. Fernando 
Pita, recordando que apenas nos casos de 
fibrilhação auricular estar indicado o uso 
dos novos anticoagulantes orais. 
Em todas as outras situações de AVC ou 
AIT isquémico, está indicada a antiagre-
gação plaquetária que, “pode ser feita 
em monoterapia com aspirina ou clopi-
dogrel ou em combinação dupla com a 
associação aspirina e dipiridamol. A dupla 
antiagregação de aspirina e clopidogrel 
encontra-se ainda em investigação para a 
população ocidental”, explica o neurolo-
gista do Hospital de Cascais. O tratamento 
deve ser mantido “indefinidamente”, 
como reforça o especialista.

Antiplatelet prevention after non-cardioembolic 
stroke and TIA consists of acute aspirine (unless 
thrombolyzed), followed by aspirine, or better 
of clopidogrel or the aspirine-dipyridamole 
combination. Patients with high early recurren-
ce risk may be considered for the combination 
of aspirine and clopidogrel for a few weeks. 
Trials with more active early treatments are 
partially negative and partially ongoing, but 
long term aggressive antiplatelet treatment 
carries an unacceptable haemorrhage risk in 
cerebrovascular patients.
Anticoagulation in the acute phase of stroke 
is usually contraindicated, and the time for 
restarting it for a major cardiac source depends 
on infarct size and risk of recurrent stroke (trials 

planned). Atrial fibrillation patients without 
mechanical valves and mitral stenosis are 
preferrably treated with the non-VKA oral an-
ticoagulants (NOACs) because of better safety. 
Data are insufficient to recommend routine 
anticoagulation after stroke of undetermined 
cause, from cervical artery dissections, biologi-
cal heart valves, and PFO. Trials with NOACs for 
embolic stroke of undetermined source (ESUS) 
are ongoing. 
Restarting anticoagulation after intracranial 
haemorrhage, preferrably with lower dose 
NOACs in AF patients, is likely beneficial, unless 
there is uncontrolled hypertension or a history 
of bleed from cerebral amyloid angiopathy. 
Randomized trials on this question are ongoing.

HOJE | 11H30 Conferência | Antiplatelets and anticoagulation after stroke: current recommendations, future developments

Professor Patrik Michel

CHUV, Lausanne, Switzerland

Dr. Fernando Pita

Neurologista do Hospital de Cascais



| 11º Congresso Português do AVC10

AVC e FA: O que sabemos, o que podemos fazer

HOJE | 12:00 AVC e Fibrilhação Auricular: o que sabemos, o que podemos fazer

Reverter o efeito 
anticoagulante de dabigatrano

A reversão do efeito anticoagulante de dabi-
gatrano com idarucizumab será outro tópico 
abordado pelo Dr. Miguel Rodrigues. Atual-
mente, o dabigatrano é o único anticoagulante 
de ação direta que tem um reversor específico 
que permite, em pouco tempo, reverter a 
sua ação anticoagulante. “Este aspeto dá-nos 
uma grande segurança, sobretudo porque, 
quando prescrevemos um anticoagulante, 
não podemos ignorar o risco hemorrágico a 
ele associado, sobretudo face à necessidade 
de uma cirurgia de emergência”, por exem-
plo. “Quando precisamos de reverter a ação 
anticoagulante, geralmente é numa situação 
de que deve ser resolvida rapidamente, como 

Estudo SAFIRA
Cerca de 9% da população portuguesa com 
mais de 65 anos sofre de FA mas, destes, 
mais de 35% não estão diagnosticados. Esta 
foi uma das conclusões do estudo SAFIRA 
(System of AF evaluation In Real world Am-
bulatory patients), que teve como missão 
traçar o retrato da prevalência e padrões 
de tratamento da FA e do risco cardiovas-
cular na população portuguesa com idade 

Prof. Doutor José Ferro 

Neurologista do Hospital de Santa Maria

Dos ensaios clínicos aos estudos de vida real, os 
resultados obtidos com dabigatrano não deixam 
dúvidas: “é um anticoagulante oral muito eficaz 
na redução do risco de AVC e de embolismo sis-
témico em doentes com fibrilhação auricular (FA) 
e com baixo risco de hemorragia, nomeadamen-
te intracraniana”, refere o Dr. Miguel Rodrigues.
No simpósio organizado pela Boerhinger Inge-
lheim, que hoje terá lugar pelas 12.00 horas, o 
neurologista do Hospital de Garcia de Orta fará 
uma revisão dos dados do RE-LY, “um estudo 
com características especiais que difere de todos 
os outros que foram realizados com os restan-
tes anticoagulantes orais de ação direta”, e que 
esteve na origem da aprovação da utilização de 
dabigatrano em doentes com FA não valvular.
Partindo destes dados de “uma realidade mais 
controlada”, o Dr. Miguel Rodrigues vai tam-
bém recordar os resultados dos estudos de 
vida real que “conferem a eficácia e segurança 
do dabigatrano”. Aliás, embora sejam estu-
dos realizados em ambientes completamente 
distintos, “os resultados dos ensaios clínicos 
são muito semelhantes aos que se verificaram 
nos estudos de vida real desenvolvidos por 
entidades independentes como a Food and 
Drug Administration (FDA). O dabigatrano tem 

Dr. Miguel Rodrigues

Neurologista do Hospital Garcia de Orta

é o caso da trombólise. Este é um tema que 
será abordado pelo Prof. Doutor José Ferro que 
adiantou, em declarações ao Notícias do Con-
gresso, que “neste momento, qualquer doente 
anticoagulado com um dos novos anticoagulan-
tes orais, que sofra um AVC e não possa fazer 
trombectomia, só poderá fazer trombólise se 
estiver a fazer dabigatrano”. 
Segundo o neurologista do Hospital de Santa 
Maria, “nestas circunstâncias, qualquer doente 
que esteja a fazer outro anticoagulante de ação 
direta tem contraindicação para este procedi-
mento”, acrescentou. Desta forma, “a possi-
bilidade de reverter o efeito de dabigatrano 
alarga as opções terapêuticas no AVC agudo 
nos doentes anticoagulados com este agente”, 
concluiu o Prof. Doutor José Ferro.

superior a 65 anos.O estudo avaliou ainda 
as preferências dos doentes no que respeita 
à terapêutica médica, tendo demonstrado 
que satisfação global dos doentes medica-
dos com novos anticoagulantes orais. De 
tal forma que a maioria não voltaria a fazer 
varfarina se tal opção lhe fosse proposta. 
Estes dados serão também apresentados 
nesta sessão pelo Dr. Miguel Rodrigues.

a vantagem de, na dose mais elevada, de 150 
mg/duas vezes ao dia, diminuir claramente 
o risco de AVC e de embolismo sistémico. A 
dose de 150 mg é a que deve ser utilizada na 
grande maioria dos doentes, devendo a dose 
de 110 mg ficar reservada apenas para grupos 
especiais de doentes”.

O dabigatrano tem a vantagem 
de, na dose mais elevada, de 150 
mg/duas vezes ao dia, diminuir 
claramente o risco de AVC e de 
embolismo sistémico. A dose de 
150 mg é a que deve ser utilizada 
na grande maioria dos doentes, 
devendo a dose de 110 mg ficar 
reservada apenas para grupos 
especiais de doentes”

“Neste momento, qualquer 
doente anticoagulado com 
um dos novos anticoagulantes 
orais, que sofra um AVC e não 
possa fazer trombectomia, só 
poderá fazer trombólise se 
estiver a fazer dabigatrano”
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Controvérsias no tratamento do AVC agudo

Encarregue pela moderação da sessão sobre as 
controvérsias no tratamento agudo do AVC, o 
Prof. Doutor José Ferro revela alguns dos tópicos 
que serão abordados hoje, pelas 14h30. Segun-
do o presidente da Comissão Científica, “esta 
será uma mesa muito interessante, na medida 
em que não serão abordadas questões relacio-

Anestesia ou sedação?

trombectomia ou, pelo contrário, ser encami-
nhado para um centro mais próximo para fazer 
trombólise endovenosa e, só depois, trans-
ferido para um centro diferente, caso tenha 
indicação para fazer trombectomia. “Este tema 
– Drip and ship or mother ship - será apresen-
tado pelo Dr. Antoni Davalos”, adianta o Prof. 
Doutor José Ferro.
O segundo tema será apresentado pelo Dr. 
Philip Bath, e terá como base de discussão os 
resultados de um estudo realizado na Ásia, 
no qual foram utilizadas doses mais reduzidas 
rtPA. “A questão é se devemos, também nos 
países desenvolvidos, utilizar doses mais baixas 
do que as que são atualmente utilizadas”. Fazer 
trombectomia com recurso a anestesia ou a 
sedação é a questão que será apresentada pelo 
Dr. Manuel Ribeiro que irá rever os resultados de 
um estudo francês que favorecem a anestesia.
Por fim, o Dr. João Reis vai falar sobre uma das 
causas de AVC no jovem que é a disseção arte-
rial. “A discussão atual reside naquele que será 
o melhor tratamento na fase aguda, tendo em 
conta que há pouca experiência da trombecto-
mia nestas situações”.

Os recentes estudos randomizados demonstra-
ram a eficácia da trombectomia mecânica na 
melhoria do outcome funcional dos doentes com 
AVC isquémico com oclusão de grande vaso. 
No entanto, ficaram várias questões pendentes, 
entre elas, sendo uma das mais críticas, o tipo 
de anestesia a aplicar durante os procedimentos: 
anestesia geral ou sedação consciente?
Não tem existido nenhum consenso nesta maté-
ria como fica demonstrado pela enorme dispari-

dade na frequência de Anestesia geral realizada 
nos principais estudos -  MR CLEAN 37.8% ; 
ESCAPE 9,1%; EXTEND-IA 36%; SWIFT PRIME 
37,1%; REVASCAT 6.7% - ficando a decisão do 
tipo de anestesia tradicionalmente dependente 
da preferência do intervencionista.
As estratégias são diametralmente opostas, 
sendo, em sentido figurado, a anestesia geral 
“sailing quietly in the darkness” com o paciente 
totalmente imóvel podendo potenciar o sucesso 

técnico e a segurança do procedimento, com 
controlo da dor e proteção da via aérea, em-
bora perdendo a capacidade de reconhecer o 
impacto do procedimento no estado clínico do 
paciente. Pelo contrário, a sedação consciente 
que representaria “sailing fast under a daylight 
storm” evita atrasos no início do procedimen-
to e permite o controlo constante do estado 
clínico e hemodinâmico, embora com eventuais 
dificuldades técnicas relacionadas com a agita-
ção do doente.
No entanto, um dos grandes ensinamentos 
dos estudos randomizados é que a velocidade 
e eficiência na administração do tratamento 
são essenciais para conduzir à recuperação 
funcional do paciente. 
A recanalização é condição necessária, mas não 
suficiente para atingir esse desiderato. Isto é, 
se o tecido cerebral em risco já tiver progredido 
para enfarte irreversível a reperfusão, não só 
será fútil, como poderá ser nefasta, aumen-
tando o risco de transformação hemorrágica. 
Sendo assim, na abordagem do tratamento 
endovascular, devem ser eliminadas todas 
ações supérfluas com vista ao objetivo final da 
recuperação funcional do paciente.
A evidência atual demonstra que mais de 80% 
dos pacientes sujeitos a trombectomias podem 
ser tratados de forma eficaz e segura sob seda-
ção consciente, com elevadas taxas de recupe-
ração funcional. Neste contexto a sedação cons-
ciente é o método anestésico preferido, devendo 
ser reservada a anestesia geral para as situações 
em que, de todo, esta não seja possível.

Prof. Doutor José Ferro 

Presidente da Comissão Científica, Neurologista do Hospital de Santa Maria

nadas com a rotina da trombectomia, mas sim, 
situações mais difíceis de gerir, menos con-
sensuais e em relação às quais ainda existem 
dúvidas por esclarecer”. Uma dessas questões 
prende-se com as vantagens e desvantagens 
de um doente com AVC ser imediatamente 
encaminhado para um centro onde se pratique 

HOJE | 14:30

Dr. Manuel Ribeiro

Neurorradiologista de Intervenção
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho

“A evidência atual 
demonstra que mais de 
80% dos pacientes sujeitos 
a trombectomias podem 
ser tratados de forma 
eficaz e segura sob sedação 
consciente, com elevadas 
taxas de recuperação 
funcional. Neste contexto 
a sedação consciente é o 
método anestésico preferido, 
devendo ser reservada a 
anestesia geral para as 
situações em que, de todo, 
esta não seja possível.”

Sessão | Controvérsias no tratamento do AVC agudo
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Thrombectomy in acute stroke: still room to improve

Time is likely the most important variable to 
improve the effect of acute thrombectomy. 
Stoke recognition and notification by lay 
people can be achieved through repeat public 
campaigns. In the prehospital phase, streamli-
ned transport protocols, direct admission to a 
thrombolysing hospital with arterial imaging, or 
possibly even to an endovascular center (using 
clinical scores) will shorten the delays. Inhos-
pital, the patient is brought directly from the 
ambulance to the CT or MRI table (or directly to 
the angio-suite, iv imaging already done). Con-
ference calls to the entire stroke and endovas-
cular teams in the pre- and intrahospital phase 
should be installed. These actions should be 
predefined in “Standard operating procedures” 
(SOPs), monitored continuously, and benefit 
from iterative feedback to the entire team. In 

HOJE | 15:35 e 16:00

O que posso esperar de rivaroxabano na minha prática clínica

A fibrilhação auricular (FA) é uma arritmia muito 
prevalente e um fator de risco major para 
acidente vascular cerebral (AVC). A prevalên-
cia crescente associada ao envelhecimento da 
população assim como a maior mortalidade e 
morbilidade dos AVC por ela causados fazem da 
FA um verdadeiro problema de saúde pública, 
com significativo impacto social, mas também 
económico (em 2013 os custos com AVC estima-
ram-se em 140M euros (≈ 0,08% do PIB)).
Os anticoagulantes orais diretos (NOAC) são 
hoje os fármacos de primeira linha no doente 
com FA face à demonstração, nos ensaios de 
fase III, de um perfil de efetividade e segurança 
superior aos dos antagonistas da vitamina K, 
dados reforçados pelos resultados dos estudos 
de vida real. No entanto, apesar da sua utiliza-
ção ter condicionado um importante aumento 
da prescrição de hipocoagulantes, cerca de 20 

a 30% dos doentes com FA com indicação para 
hipocoagulação não estão ainda hipocoagula-
dos sendo, a maioria destes, doentes com risco 
major de eventos tromboembólicos. Para se 
conseguir gerir este problema de saúde pública é 
necessário que todas as especialidades envol-
vidas, desde a Neurologia à MGF, percecionem 
cada vez mais o doente como um parceiro no 
tratamento e ponto nevrálgico da decisão clínica. 
Deve ser diagnosticado, avaliado e tratado mas 
igualmente educado e acompanhado, para que 
tenha consciência da importância da sua doença 
e para que permaneça mais tempo e de forma 
adequada no tratamento. A adesão é critica 
para o sucesso do tratamento e o único fármaco 
verdadeiramente eficaz é aquele que o doente 
toma de forma correta.
Rivaroxabano tem um conjunto de dados único 
e consistente num amplo espectro de risco do 

Dr. Alexandre Amaral e Silva

Neurologista do Hospital de Vila Franca de Xira

doente desde RCTs fase III, até ensaios fase 
IV, registos prospetivos e análises de bases de 
dados, demonstrando baixas taxas de eventos 
hemorrágicos e tromboembólicos tanto nos 
ensaios clínicos, como na vida real. 
Este simpósio analisa, de forma prática e assente 
na discussão de casos clínicos, o algoritmo de 
decisão da hipocoagulação no doente com FA, 
dando particular enfoque ao doente de alto risco 
e tendo como paradigma o doente idoso, com 
múltiplas comorbilidades, polimedicado ou com 
compromisso da função renal. Neste capítulo 
reforça-se a importância do ajuste adequado 
da dose à função renal. A hipocoagulação em 
contexto de prevenção secundária, após evento 
isquémico ou hemorrágico é também discutida, 
analisando com particular detalhe a mais-valia 
do rivaroxabano e dos NOAC na redução das 
complicações hemorrágicas intracranianas e o 
timing de instituição/re-instituição de hipocoa-
gulação pós-AVC.
Numa fase em que a informação disponível so-
bre os diversos agentes hipocoagulantes é muito 
vasta e heterogénea é fundamental, aquando 
da decisão clínica interpretar de forma criteriosa 
todos os dados disponíveis à luz das característi-
cas de cada estudo. A noção de que, para aferir 
a verdadeira efetividade de qualquer NOAC é 
necessário avaliar diferentes dimensões na vida 
real, desde a eficácia e segurança, à adesão 
e persistência na terapêutica até a adequação 
específica das dosagens às características dos 
doentes é da maior relevância, assim como a 
necessária integração destes dados com a evi-
dência sólida e robusta dos ensaios de fase III.

the angiography suite, avoiding urinary cathe-
ters, use of one single arterial line for treatment 
and monitoring, and possibly avoidance of 
general anesthesia.
Imaging-based selection of patients unlikely 
to respond even at early time points (“futile 
recanalisation”) or to respond to late recanali-
sation keeps being tested actively.  
Thrombectomy techniques may be improved to 
further increase ease, rapidity and complete-
ness or recanalisation, and to avoid complica-
tions such as embolisation in a previously non-
-ischemic territory and vessel rupture. Teams 
can be trained with simulation excercises and 
interventional neuroradiologists should follow 
standardized educational criteria. 
For the posterior circulation, more distal occlu-
sions (M2, A1, P1), and the best management 
of cervical stenosis, occlusion and dissection 
(tandem pathology), further randomized con-
trolled trials (RCT) are needed and planned. 
Whether adding thrombolysis and antithrombo-
tics (locally or systemically) to thrombectomy 
changes its benefit will be studied in further RCT.

Professor Patrik Michel

CHUV, Lausanne, Switzerland

“Este simpósio analisa, de forma 
prática e assente na discussão 
de casos clínicos, o algoritmo de 
decisão da hipocoagulação no 
doente com FA, dando particular 
enfoque ao doente de alto 
risco e tendo como paradigma 
o doente idoso, com múltiplas 
comorbilidades, polimedicado 
ou com compromisso da 
função renal”

Conferência | Thrombectomy in acute stroke || Rivaroxabano na prática clínica
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Hipertensão arterial: fator de risco major para AVC

Quase metade dos AVC isquémicos e cerca 
de três quartos dos AVC hemorrágicos são 
causados pela hipertensão arterial. O seu 
manejo adequado em prevenção primária é a 
medida mais eficaz para diminuir a incidência 
da doença vascular cerebral. Após AVC, seja 
na fase aguda, seja em prevenção secundária, 
colocam-se desafios na terapêutica da hiper-
tensão, visando a diminuição da incapacidade 
e prevenção da recorrência. 
Adicionalmente, a hipertensão arterial é 
causa de deterioração cognitiva de etiologia 
vascular, sendo o seu controlo, subvalorizado 
como fator de risco potencialmente modificá-
vel para desenvolvimento de demência. 
Hoje, pelas 18h15, a hipertensão no AVC será 
abordada numa sessão científica do Congresso 
Português do AVC. Com o contributo de es-
pecialistas portugueses, esta sessão trará as 
principais e mais recentes provas científicas 
sobre este tema. 
Esperamos dar aos presentes armas terapêu-
ticas e argumentos para mudar a face deste 
problema grave de saúde pública em Portugal. 
Contamos convosco!

HOJE | 18:15 Sessão | Hipertensão arterial: fator de risco major para AVC

Abordagem na prevenção

Entre os fatores de risco para a doença vas-
cular cerebral que são suscetíveis de inter-
venção, a hipertensão arterial (HTA) é de 
facto o mais importante e o risco de AVC 
acresce progressivamente com o aumento 
da pressão arterial, independentemente de 
outros fatores. A sua prevalência é superior 
à dos demais fatores de risco para a doen-
ça vascular cerebral, assumindo, portanto, 
particular importância. 
A relação entre os valores da PA e o risco de 
doença vascular cerebral está bem estabe-
lecida e o tratamento anti-hipertensor de-
monstra isso mesmo, visto que o aumento 
da pressão arterial sistólica e/ou diastólica 
envolve um aumento do risco de AVC e por 
outro lado, a redução das mesmas leva a 
uma redução desse mesmo risco. 
Continua a ser prioridade o diagnóstico, 
tratamento e controlo, salientando-se a 
importância de integrar no seu tratamento, 
as intervenções sobre o estilo de vida e de 
avaliar o doente na sua globalidade, pois a 
existência de comorbilidades poderá exigir 
escolhas e adaptações terapêuticas. 
De uma forma global, as medidas terapêu-
ticas devem ser sustentáveis ao longo do 
tempo, por forma a que a médio prazo, 
possamos contrariar a sua repercussão nos 
órgãos-alvo e a mais longo prazo, reduzir 
a mortalidade e morbilidade associada à 
HTA, nomeadamente a que se traduz pela 
doença vascular cerebral.

Abordagem na fase aguda

A HTA é o fator de risco modificável de AVC 
mais frequente e a sua redução e controlo 
associado a diminuição de recorrência. 
Se o controlo de PA em prevenção primária 
e secundária está estabelecido, não existe 
consenso sobre a forma de monitorização e 
tratamento da PA na fase aguda do AVC. 
Nas primeiras horas do evento estão descritos 
valores de PA elevados no AVC isquémico e 
hemorrágico; estudos epidemiológicos de-
monstraram que PA elevada e baixa estão 
relacionadas com agravamento neurológico 
precoce e mau prognóstico. 
Estudos clínicos sugerem o tratamento de 
PA em função da etiologia do AVC, mas em 
meta-análises publicadas persiste a controvér-
sia quanto à existência de efeitos benéficos no 
tratamento ativo, na redução precoce e rápida 
nomeadamente no AVC isquémico. 
Nos doentes submetidos a trombólise valores 
de PAS entre 141-150 mmHg estão associados 
a melhor prognóstico funcional (SITS-ISTR). Em 
doentes com hemorragia cerebral (INTERACT2) 
a redução precoce da PA é segura: pode reduzir 
a expansão do hematoma ainda que sem 
evidente tradução no prognóstico funcional dos 
doentes aos três meses. 
Nesta apresentação são revistos os conhecimen-
tos atuais sobre a gestão da HTA no AVC agudo.

Dr. Miguel Rodrigues

Neurologista e tesoureiro da direção da SPAVC

Dr. Jorge Poço

Coordenador da Unidade de AVC da Unidade 
Local de Saúde do Nordeste (ULSNE)

Dr.ª Luísa Rebocho

Medicina Interna, Responsável de UAVC do 
Hospital Espírito Santo-EPE, Évora

A hipertensão arterial é causa 
de deterioração cognitiva de 
etiologia vascular, sendo o 
seu controlo, subvalorizado 
como fator de risco 
potencialmente modificável 
para desenvolvimento de 
demência

ASSISTA AQUI ao convite em vídeo 
do Prof. Doutor Vítor Tedim Cruz 
para marcar presença nesta sessão, 
onde apresentará o tema 
“Hipertensão arterial como 
causa de demência”



 Sessão | Reabilitação AMANHÃ | 09:30

“Importa sobreviver ao AVC, mas com a 
perspetiva de uma sobrevida de qualidade”

Amanhã, pelas 9.30 horas, a reabilitação será o tema em debate numa sessão presidida pelo Prof. Doutor Castro Lopes e pelo Prof. Doutor Pedro 
Cantista. Numa breve entrevista, o fisiatra do Hospital Geral de Santo António sublinha a importância da implementação de programas de reabili-
tação pós-AVC, considerando que “a reintegração sociofamiliar é uma meta fundamental nos cuidados de saúde” e “quanto melhor for a funciona-
lidade, melhor será essa reintegração”.

Notícias do Congresso (NC) | Quais os temas 
que serão abordados nesta mesa e que 
especialistas estão responsáveis por cada 
um desses temas?

Prof. Doutor Pedro Cantista (PC) | Como ha-
bitualmente, a SPAVC consagra uma sessão do 
seu Congresso ao tema “Reabilitação”. Tenho a 
honra de acompanhar o Sr. Prof. Castro Lopes 
na presidência da mesa que constitui esta 
sessão. Teremos a presença de distintos ora-
dores, todos com vasta experiência na área da 
Reabilitação do AVC. Assim, contaremos com a 
presença do Dr. António Pinto Camelo, médico 
fisiatra responsável pela Unidade de Reabilita-
ção de Lesões Encefálicas do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto / Hospital de Santo Antó-
nio, que se debruçará sobre a acessibilidade do 
doente com AVC à reabilitação. Seguidamente, 
escutaremos o Dr. Jorge Jacinto, médico fisiatra, 
diretor do Serviço de Reabilitação de Adultos 
3 do Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão (CMRA), que irá efetuar uma aborda-
gem integrada sobre o recurso a alta tecnologia 
aplicada às diferentes valências na Reabilitação, 
após um AVC. Finalmente, o Dr. Ruben Almeida, 
médico fisiatra, diretor clínico do Hospital Dr.
Ferreira Alves, do Centro de Reabilitação do 
Norte (CRN), dar-nos-á conta de três anos de 

NC | Qual o contributo da reabilitação para a 
reintegração de um doente que sofreu um 
AVC e para a recuperação das funções que 
ficaram comprometidas?

PC | A reabilitação é absolutamente essencial 
para os doentes com AVC. É uma componente 
importantíssima do seu tratamento. Os progra-
mas de reabilitação são estruturados em função 
de cada caso, tendo um desenho adequado 
aos diferentes défices que os pacientes possam 
apresentar e ao potencial de recuperação exis-
tente. A reintegração sociofamiliar é uma meta 
fundamental nos cuidados de saúde. Quanto 
melhor for a funcionalidade, melhor será essa 
reintegração. Na atual conceção do modelo de 
Saúde, aliás, a funcionalidade ocupa um lugar 
cimeiro como índice determinante do “Bem-es-
tar físico psíquico e social”. A “funcionalidade”, 
a par da “dor”, assume-se como parâmetro 
principal de pontuação nas diferentes escalas 
de qualidade de vida. Importa sobreviver ao 

NC | Em Portugal, ainda há dificuldades 
de acesso dos doentes aos programas de 
reabilitação?

PC | Infelizmente, sim. Antes de mais, há que 
afirmar que se progrediu bastante. Mas ainda 
se verifica uma enorme assimetria na disponibi-
lização destes cuidados, ou no acesso a eles.
Nem todos os doentes e nem todas as re-
giões do País têm as mesmas oportunidades. 
Em Portugal, desde há muito que existe uma 
estratégia estudada e aprovada para o esta-
belecimento de uma rede de cuidados em 
Medicina Física e de Reabilitação de qualidade, 
onde a assistência aos doentes com AVC está 
prevista e muito bem planeada. Mas, na prá-
tica, verificaram-se desvios e incumprimentos 
dos programas funcionais delineados para as 
diferentes unidades. É um assunto recorrente, 
cuja discussão acaba sempre por reconhecer os 
erros cometidos. Erros esses que, incrivelmente, 
persistem ou se repetem. Pessoalmente, nunca 
perco a esperança. Os muitos sucessos alcan-
çados devem motivar-nos e não deixar cair os 
nossos braços. Continuaremos empenhadamen-
te o nosso esforço.

atividade deste Centro e do seu contributo para 
a reabilitação dos doentes com AVC. Teremos 
certamente oportunidade para, no final destas 
três intervenções, contar com a participação 
da assistência num espaço de debate sobre a 
temática desta sessão.

AVC, mas acima de tudo com a perspetiva de 
uma sobrevida de qualidade.

Prof. Doutor Pedro Cantista

Fisiatra do Hospital Geral de Santo António

Há que afirmar que se progrediu 
bastante. Mas ainda se verifica uma 
enorme assimetria na disponibilização 
destes cuidados, ou no acesso a eles.
Nem todos os doentes e nem todas 
as regiões do País têm as 
mesmas oportunidades
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Reduzir o peso global do AVC é a missão da ESO

AMANHÃ | 12:55 Conferência de Encerramento | Momento ESO

Para reduzir o peso global do AVC, a European 
Stroke Organization (ESO) tem como objetivos 
melhorar a abordagem do AVC, apostando na 
educação médica dos profissionais de saúde e da 
população, e uniformizar o tratamento do AVC 
nos vários países europeus. Conhecida por ser a 
voz do AVC na Europa, exercendo pressão polí-
tica para a implementação de projetos que im-
plicam um envolvimento global, a ESO pretende 
agora alargar o seu espetro de intervenção aos 
países de baixo rendimento, agindo em articula-
ção com a World Stroke Organization (WSO).
Nomeado como representante da ESO na WSO, 
o Prof. Doutor José Ferro explicou ao Notícias 
do Congresso que, “atualmente, a maior parte 
dos AVC ocorre nos países de baixos rendimen-
tos. Para além de uma maior incidência, o AVC 
está, nestes países, associado a uma taxa de 
mortalidade mais elevada”. 
A maior parte desses AVC são explicados por 

fatores de risco preveníveis, alguns mais espe-
cíficos destes países nomeadamente, a poluição 
dentro de casa e a dieta pobre em fruta e em 
vegetais. Por outro lado, “é nos países com me-
nos recursos e com maior taxa de AVC que tem 
vindo a crescer o número de fumadores e em 
que se verifica um menor esforço por parte dos 
Governos em controlar estes fatores de risco 
com medidas legislativas”, explica o neurologis-
ta do Hospital de Santa Maria.
Também nestes países, o reduzido número de 
profissionais de saúde representa um proble-
ma, assim como as a falta de equidade e as 
dificuldades de acesso aos cuidados de saúde e 
aos medicamentos.
Para inverter esta realidade e minimizar o im-
pacto do AVC, “a WSO desenvolveu a iniciativa 
Global Stroke Guidelines and Action Plan, que 
envolve várias áreas de intervenção”, desde a 
implementação de cuidados de saúde pré-hos-

pitalares, à otimização dos cuidados na fase 
aguda do AVC e para os doentes internados, 
passando pela a prevenção, pela reabilitação e 
pela reintegração dos doentes na comunidade. 
“Para cada um destes pontos, estão definidos 
três níveis de capacidade dos serviços de saú-
de: os serviços avançados, próximos daqueles 
de que dispomos na Europa, nos Estados Unidos 
e nos países desenvolvidos; os serviços essen-
ciais e os serviços mínimos.
Para melhorar os indicadores de saúde e 
otimizar os cuidados que são prestados às po-
pulações nas regiões mais pobres do mundo, a 
ESO conta com o apoio e com o envolvimento 
das várias entidades governamentais. “Só po-
demos implementar medidas organizacionais 
se houver uma articulação com as entidades 
decisoras nesses países”, concluiu o Prof. José 
Ferro que amanhã vai aprofundar este tema 
numa conferência a não perder, amanhã, 
pelas 12:25 horas.

Prof. Doutor José Ferro 

Presidente da Comissão Científica, Neurologista do Hospital de Santa Maria

Para inverter esta realidade e 
minimizar o impacto do AVC, 
“a WSO desenvolveu a iniciativa 
Global Stroke Guidelines and 
Action Plan, que envolve várias 
áreas de intervenção”, desde 
a implementação de cuidados 
de saúde pré-hospitalares, à 
otimização dos cuidados na fase 
aguda do AVC e para os doentes 
internados, passando pela a 
prevenção, pela reabilitação e 
pela reintegração dos doentes 
na comunidade

Recebemos perto de 80 trabalhos, dos quais 
várias dezenas foram de séries populacionais, o 
que revela a qualidade científica dos trabalhos 
e que refletem o interesse e reflexão que todos 
nós estamos a fazer sobre a abordagem dos 
nossos doentes com AVC. Desses quase 80 tra-
balhos, 30 foram selecionados para comunica-
ções orais e 8 para comunicação oral na forma 
de casos clínicos e isso levou a que tivéssemos 
que criar mais uma sessão de comunicações Dr.ª Marta Carvalho 

Presidente da Comissão Organizadora

orais do que estava inicialmente previsto, 
que vai ser no sábado de manhã. Os res-
tantes trabalhos serão apresentados sob a 
forma de poster no mesmo dia.

Números do Congresso

Mais de 850 participantes
30 comunicações orais
8 casos clínicos
36 apresentações de posters



O contributo do Edoxabano

At least 20% of ischaemic strokes are caused 
by cardioembolism and non-valvular atrial 
fibrillation (AF) is by far the most frequent 
cause of cardioembolic stroke1. 
Non vitamin K oral anticoagulants (NOACs) 
such as the direct factor Xa inhibitor edox-
aban provide consistent and predictable 
anticoagulation. 
Given in a once-daily fixed-dose (60mg), 
edoxaban proved to be non-inferior to warfa-
rin in the prevention of stroke and systemic 
embolism in the intention-to-treat analysis 
(1.18% per year versus 1.5% per year for war-
farin, p<0.001 for noninferiority) and signifi-
cantly reduced hemorrhagic strokes by 46%, 
major bleedings bei 20% and cardiovascular 
death by 14%2. 
About 30% of patients which were included in 
this double-blind trial had suffered a previous 
ischemic stroke or TIA and particularly these 
patients have an increased risk for intracranial 
haemorrhage during anticoagulation. Edoxaban  

demonstrated its efficacy and safety also in 
these patients with AF who carry the highest 
risk for ischaemic and haemorrhagic stroke3,4.  
In addition, edoxaban proved to be safe and 
efficious in other high-risk patients such as 
those ≥ 75 years5. 
For those patients with impaired renal function 
(CrCL 15-50ml/min), body weight ≤ 60kg or 
treated with a strong P-glycoprotein inhibitor, 
dose reduction by 50% (30mg once-daily) pre-
served relative efficacy compared to warfarin 
and provided even greater safety6.
So in conclusion, edoxaban showed to be an 
alternative to warfarin therapy in low, medi-
um and high risk patients with AF. 
It was non-inferior to well-managed warfa-
rin therapy for the prevention of stroke and 
systemic embolism and was associated with 
significant lower rates of bleeding and death 
from cardiovascular causes.

References | 1. Ferro JM. Cardioembolic stroke: an update. Lancet Neurol 2003; 2:177-88. | 2. Giugliano RP et al. N Engl J 
Med 2013;363:2093-104. | 3. Rost NS et al. Stroke 2016;47:2075-82. | 4. Hart RG, Tonarelli SB, Pearce LA. Avoiding central 
nervous system bleeding during antithrombotic therapy. Recent data and ideas. Stroke 2005; 36:1588-93. | 5.Kato ET et al. 
J Am Heart Assoc 2016;5:e003432. | 6. Ruff CT et al. Lancet 2015;385:2288–95.
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Professor Florian Masuhr 

Risco / benefício dos anticoagulantes orais não-antagonistas da vitamina K no AVC por FA

 Bundeswehrkrankenhaus Berlin

“Edoxaban showed to be 
an alternative to warfarin 
therapy in low, medium and 
high risk patients with AF. 
It was non-inferior to well-
managed warfarin therapy 
for the prevention of stroke 
and systemic embolism 
and was associated with 
significant lower rates of 
bleeding and death from 
cardiovascular causes”
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