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CURSO DE AVC - A FASE AGUDA

 
 15h00/15h10 Introdução – Castro Lopes

15h10/15h30 Apresentação clínica e números – Sofia Calado

15h30/16h00 Abordagem do AVC agudo – Fernando Silva

16h00/16h30 Itinerários do AVC agudo: tempo é cérebro - trombólise no AVC isquémico – João Pinho

16h30/16h45 Intervalo

16h45/17h10  Trombectomia no AVC isquémico – Manuel Ribeiro

17h10/17h30 Investigação etiológica e impacto na fase aguda – Liliana Pereira

17h30/18h00 Avaliação

Coordenação

Miguel Rodrigues

Assistente Graduado de Neurologia e Coordenador da Unidade de AVC do Hospital Garcia 
de Orta, Membro da Direcção da SPAVC

Carla Ferreira

Assistente Graduada de Neurologia, Responsável da Unidade de AVC do Hospital de 
Braga, Presidente do Conselho Fiscal da SPAVC

Palestrantes
Castro Lopes Neurologista, Presidente da Direcção da SPAVC

Sofia Calado Assistente Hospitalar de Neurologia, Coordenadora de Neurologia da Unidade de  

 AVC do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

João Diogo Pinho Assistente Hospitalar de Neurologia do Hospital de Braga

Manuel Queiroz Ribeiro Assistente Hospitalar de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Gaia

Liliana Pereira Assistente Hospitalar de Neurologia do Hospital Garcia de Orta

Programa
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Castro Lopes

Nomenclatura, questão essencial

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.

Espera-se para 2017 a publicação da Classificação Internacional de Doenças (11ª Revisão) que ao incluir as  Doenças Vasculares 
Cerebrais no Grupo das Doenças do Sistema Nervoso irá contribuir de maneira definitiva para a utilização correcta da nomenclatura, 
quando se trata de doenças vasculares que afectam os diversos orgãos.

Apresentação Clínica e Números

Contents:
  •Stroke in numbers 
  •Stroke Subtypes: 
   –Arterial
    •Ischemic stroke 
     –Large artery 
     –Lacunar (small vessel disease)
    •Hemorrhagic stroke 
     –Intracerebral hemorrhage
     –Subarachnoid hemorrhage (SAH)
   –Venous - Cerebral venous thrombosis (CVT)
  •Clinical presentation
  •Cerebrovascular Disease Risk Factors
  •Ischemic Stroke Syndromes:
   - Large artery occlusion
   - Small vessel disease
  •Stroke Classification - OCSP, TOAST
  •Differential Diagnosis
  •Hemorrhagic stroke
   - Intracerebral hemorrhage
    . Lobar / cortical hemorrhage
    . Deep hemorrhage
   -  Subarachnoid hemorrhage (SAH)
  •Cerebral venous thrombosis (CVT)

Sofia Calado
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Manejo do AVC Agudo

A abordagem inicial ao doente com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) deve ter como  
objetivos principais a estabilização clinica,  o diagnóstico  e na avaliação da potencial indicação para 
terapêutica de revascularização endovenosa e/ou intra-arterial, tendo por denominador comum a 
rapidez e  eficácia, devendo, para isso, reger-se por protocolos bem definidos. 
A avaliação medica  inicial não deve diferir  daquela exigida pelo doente com outra condição médica 
critica emergente. Nas considerações diagnósticas devem estar sempre presente não apenas as 
condições mimetizadoras, mas também as patologias que podem cursar com AVC mas que exigam 
abordagens terapêuticas especificas. 
 Desde o primeiro contacto (pré ou intra-hospitalar) deve estar sempre presente a potencial 
indicação para terapêutica de revascularização, sendo imprescindível a informação sobre o tempo 
correto de evolução dos sintomas, a medicação crónica (anticoagulantes), intercorrências médico-
cirúrgicas recentes e o estado funcional prévio. Uma vez  estável, o doente deve ser colocado o mais 
rapidamente possível na sala de TC para decisão terapêutica. 
Independentemente do tipo ou terapêutica de fase hiperaguda efetuada, todo o doente com AVC 
deve ser admitidos em unidade especifica - unidade de AVC. Será assim mais fácil  identificar e 
corrigir todos os fatores agravantes de lesão neuronal, como a hipo/hiperglicemia, a hipertermia, a 
hipoxemia, identificar e tratar rapidamente complicações médicas e neurológicas, gerir processos 
como a disfagia e o levante e iniciar precocemente programas de reabilitação.  Os valores ótimos 
de tensão arterial nas primeira horas/dias após AVC continuam por determinar mas sabemos que 
diferem consoante, o estado vascular e o tipo de terapêutica efetuada. 
Nos doentes com lesões vasculares (isquémicas ou hemorrágicas) extensas, sobretudo nos 
mais jovens, a evolução com deterioração neurológica progressiva por hipertensão intracraniana 
(mortalidade de cerca de  80%) terá de ser prevista, implicando vigilância clinico-radiológica apertada 
e a instituição de terapêutica médica ou, em situações particulares e com janela de decisão muito 
estreita, neurocirúrgica. 

Fernando Silva

Itinerários do AVC agudo: tempo é cérebro – trombólise no AVC isquémico

A premissa “tempo é cérebro” aplica-se a várias situações clínicas, mas tem no AVC isquémico o 
seu paradigma. O conhecimento da população sobre os sintomas de AVC é fundamental para o seu 
reconhecimento precoce e permite pôr em marcha todo um processo com múltiplas etapas, cujo 
objectivo único é poder oferecer a cada doente o tratamento mais adequado, o mais rapidamente 
possível. A abordagem e orientação pré-hospitalar são essenciais neste objectivo, e actualmente 
enfrenta-se o desafio do equilíbrio difícil entre uma decisão que priviligie a administração sem atraso 
de trombólise endovenosa e uma decisão que priviligie a realização sem atraso de trombectomia 
mecânica. A etapa intra-hospitalar deste processo deve também ser desenhada de forma a minimizar 
obstáculos à correcta selecção clínica e imagiológica de doentes candidatos a trombólise endovenosa, 
o que inclui a pré-notificação de equipa dedicada, a facilitação dos processos burocráticos, a agilização 
da obtenção da anamnese e antecedentes, o pronto acesso aos exames neurorradiológicos e a 
possibilidade de administração de alteplase imediatamente a seguir à tomada de decisão. A realização 
de trombólise endovenosa exige uma vigilância clínica apertada e deve ser realizada em local que 
permita essa monitorização contínua. É necessário garantir a estabilização dos sinais vitais para 
prevenir complicações da trombólise endovenosa e reconhecer estas complicações quando ocorrem, 
porque a actuação rápida pode fazer a diferença em termos de prognóstico.

João Pinho
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Trombectomia no AVC isquémico

Na sequência dos estudos randomizados publicados em 2015 que mostraram o benefício clínico da 
Trombectomia Mecânica no tratamento do AVC isquémico agudo com oclusão de grande vaso, as 
recomendações das principais sociedades científicas de AVC passaram a incluir a Trombectomia 
Mecânica na abordagem terapêutica do AVC agudo.
A positividade dos ensaios clínicos, resultou em grande medida, da utilização dos stentretrievers 
no tratamento endovascular, o que levou ao considerável incremento da celeridade e das taxas de 
recanalização - próximo dos 90% - face aos obtidos nos ensaios prévios. Outro fator fundamental 
responsável pela confirmação do benefício da trombectomia prendeu-se com a correta seleção dos 
doentes, baseada em marcadores imagiológicos, como a demonstração da existência de oclusão 
de grande vaso, da evidência de pequena área de enfarte estabelecido, da presença de circulação 
colateral adequada e da estimativa do tecido cerebral em risco.
Persiste, no entanto, a controvérsia quanto à melhor estratégia imagiológica a aplicar, embora exista 
consenso que a redução do tempo desde o início dos sintomas até à reperfusão é crucial para a 
recuperação funcional do paciente, respeitando a máxima – “time is brain”. Neste contexto, podemos 
afirmar que a estratégia imagiológica deve obviar qualquer atraso na decisão terapêutica.
 A tomografia computorizada (TC) é a base da estratégia de imagem no AVC agudo. Existem 
estudos que demonstram que não existe vantagem significativa da Ressonância Magnética face à 
combinação da TC simples (exclusão da hemorragia e avaliação dos sinais precoces de enfarte), do 
angio-TC (definindo o trombo) e da TC de perfusão (reconhecendo o tecido em risco), na identificação 
e quantificação dos sinais de isquemia cerebral, nos doentes com oclusão de grande vaso.
A decisão terapêutica baseia-se, então, em três vetores fundamentais: no local de oclusão vascular, 
no tecido cerebral irremediavelmente enfartado e na avaliação quantitativa e qualitativa dos défices 
neurológicos. Neste sentido a imagem adquiriu papel central, imprimindo a alteração no paradigma 
da decisão terapêutica, passando a ter fundamento fisiológico e não exclusivamente baseada no fator 
tempo.

Manuel Ribeiro
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Investigação etiológica do AVC e impacto na fase aguda

A grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais isquémicos são devidos a cardioembolismo, 
doença aterosclerótica de grandes vasos, doença oclusiva de pequenos vasos ou outros mecanismos 
menos comuns com dissecção arterial ou estados protrombóticos. No entanto, entre 20 a 40% 
dos doentes fica sem etiologia determinada. Sabe-se que este último grupo de doentes tem pior 
prognóstico funcional e maior mortalidade.

É assim importante localizar o local de trombose arterial ou a fonte embólica.
A trombose arterial ocorre mais frequentemente no local de placas de ateroma que condicionem a 
redução progressiva do lúmen arterial. Comparativamente com a aterosclerose, as restantes causas 
são relativamente pouco frequentes e incluem dissecção arterial, displasia fibromuscular e vasculites.
A morfologia e repercussão hemodinâmica de estenoses na árvore arterial pode ser avaliada por 
ultrassonografia, angio-TC ou angio-RM, sendo por vezes necessária a combinação da informação 
fornecida por estas técnicas e outros elementos como avaliação laboratorial para esclarecimento 
etiológico.
Os êmbolos podem formar-se em qualquer ponto da árvore arterial desde o coração até ao cérebro. 
Os locais mais comuns são: o coração, o arco aórtico e artérias a jusante com lesões passíveis de 
fragmentar e causar embolização artéria-a-artéria.
Potenciais fontes embólicas podem ser detetadas por ultrassonografia, angio-TC ou angio-RM dos 
vasos intracranianos, troncos supra-aórticos e aorta e investigação cardíaca de ritmo (ECG, Holter, 
registador de eventos) e morfológica (ecocardiogramas transtorácico e transesofágico, sendo que o 
transesofágico também permite detetar ateromatose aórtica).

A investigação mínima para doença aterosclerótica de grandes vasos deve compreender um estudo 
das artérias cerebrais intra e extracranianas, independentemente da técnica imagiológica usada 
(ultrassonografia, angio-TC ou angio-RM), desde que haja experiência com a técnica utilizada. O 
estudo pode ser alargado para incluir a árvore arterial a montante, por ecocardiograma transesofágico 
ou angio-TC aórtica.
A avaliação mínima para causas embólicas deve incluir um ECG. Entre as causas embólicas a 
fibrilhação auricular é a mais frequente, com maior prevalência nos doentes mais idosos. Atendendo 
a que esta arritmia pode ser paroxística, a pesquisa pode iniciar-se com a palpação do pulso radial 
em todos os contactos com o doente, realização de Holter 24 horas, passando por telemetria durante 
a permanência hospitalar sempre que possível, até à colocação de um registador de eventos.
A realização de ecocardiograma como rotina na investigação do AVC não é consensual. Se bem 
que o ecocardiograma permite o diagnóstico, entre outros, de patologia valvular, trombos e massas 
intracardíacas, e foramen ovale patente, muitos doentes apresentam alterações ligeiras que não se 
relacionam com a etiologia do AVC e não condicionam o seu tratamento. Na ausência de etiologia 
identificada após restante investigação deve ser realizado ecocardiograma, e na sua impossibilidade 
o doente deve ser observado por um Cardiologista.
A avaliação de doença lacunar pressupõe a existência de um estudo de imagem, quer TC ou RM 
encefálica, demonstrando lesão vascular de diâmetro inferior a 1,5 cm. A associação à presença 
frequente de fatores de risco vascular como hipertensão, diabetes mellitus e dislipidémia deve 
reforçar a pesquisa e controle dos mesmos.

Desde a admissão hospitalar, a etiologia do AVC tem um papel importante. A resposta aos tratamentos 
de fase aguda, trombólise endovenosa e revascularização mecânica, é condicionada pelo mecanismo 
do AVC.
A admissão em Unidade de AVC é benéfica para os doentes, reduzindo as taxas de mortalidade, 
incapacidade e institucionalização após o AVC. Não obstante estes benefícios advirem da abordagem 
conjunta por uma equipa multidisciplinar, da prevenção e tratamento de complicações, e reabilitação 
precoce, foi também possível provar que a determinação da etiologia do AVC contribui para este bom 
resultado, independentemente dos restantes fatores. 
O conhecimento da etiologia permite também instituir as medidas terapêuticas mais apropriadas à 
prevenção secundária de AVC em cada caso, e estabelecer o correto prognóstico para o doente.

O diagnóstico etiológico pode ser difícil, especialmente em indivíduos jovens, ou quando a investigação 
habitual é negativa. Mas as implicações de estabelecer uma causa correta e dessa forma selecionar o 
tratamento mais adequado à prevenção de eventos recorrentes deve merecer o esforço de completar 
a investigação necessária para determinar o mecanismo do AVC.

Bibliografia:
Amarenco et al. The ASCOD Phenotyping of Ischemic Stroke (Updated ASCO Phenotyping). 
Cerebrovasc Dis 2013; 36:1–5.
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Surg 2014; 6:e11.
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Liliana Pereira
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