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Isabel Henriques  Assistente Graduada de Neurologia na Centro Hospitalar de Lisboa Zona Central, 
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 Universidade do Porto (ISPUP)



N
O

TA
S 

BI
O

G
R

ÁF
IC

AS
 C

O
N

VI
D

AD
O

S

5LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

Jaap Kappelle 

Jaap Kappelle was registered as a clinical neurologist in 1988. He obtained his PhD degree in Utrecht (1990) 
with Jan van Gijn. He carried out postdoctoral research at the University of Iowa, Iowa City, USA (1991) 
and the John P. Robarts Research Institute, London (Ontario) Canada (1998). He was appointed assistant 
professor at the University Utrecht in 1988, associate professor in 1994 and full professor in 2000.  He is 
head of the department of cerebrovascular diseases of the University Medical Centre (UMC) Utrecht and 
vice-chairmanof the trainings program for residents in neurology at the UMC Utrecht.
His research is embedded in the UMC Utrecht Stroke Centre in close collaboration with the departments 
of radiology, vascular medicine, vascular surgery, rehabilitation, clinical epidemiology, primary health care 
and neuropsychology. The current line of research concerns stroke, in particular the diagnosis, treatment 
and prognosis of patients with TIA or ischaemic stroke.  Main research topics  are cognitive changes after 
stroke, intracranial vasculopathy, early diagnosis of ischaemic stroke, treatment of acute ischaemic stroke 
and management of patients with TIA’s in the posterior circulation. Jaap Kappelle serves as vice president of 
the board of scientific directors of The Netherlands Heart Foundation and is member elect of the European 
Stroke Council and the American Acadamy of Neurology. He is member of the board of directors of the Dutch 
Vascular Society and member of the scientific committee of ‘CardioVasculair Onderzoek Nederland’.
He has supervised 25 PhD students and is (co)author of about 400 peer reviewed publications or book 
chapters. His work was been cited about 17.000 times. His H-index is 49.

Joanna Wardlaw 

Professor Joanna Wardlaw works for the University of Edinburgh and the NHS Lothian. She is an expert 
in brain scanning. Her research focuses on trying to prevent stroke, to treat stroke, to find better ways of 
diagnosing stroke, and to find out more about the causes of different types of stroke.

Because she specialises in brain scanning, much of Professor Wardlaw’s research has used different types 
of brain scanning to answer these questions. Over the years, she has contributed to research that has led 
to faster scanning of patients when they come to hospital after a TIA or stroke, to clot-busting treatments for 
stroke, and now is researching ways of stopping small strokes that can happen without the patient noticing but 
build up and cause long-term damage to thinking skills. These studies have changed guidelines for how to treat 
patients with stroke all over the world.

  

Antonio Davalos 
 
Dr. Antoni Dávalos trained in neurology at the Vall d’Hebron University Hospital in Barcelone and qualified as 
a neurologist in 1984, obtaining his PhD degree in 1985. From 1986 to 2004 he developed his professional 
activity as Head of the Department of Neurology and Scientific Director at the Hospital Doctor Josep Trueta 
of Girona, Spain. From October 2004, he is the Director of the Department of Neurosciences at the Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol in Barcelona, Spain, and Professor of Medicine (Neurology) at the 
Autonomous University of Barcelona.
Dr. Davalos has served as Secretary of the Spanish Neurological Society. In the year 2003 he was elected 
member of the American Neurological Association for his work on the study of cerebrovascular diseases, in 
2005 he received the excellence award in research from the Catalonian College of Physicians and in 2014 
the Award to the Best Research Career from the Institut Català de la Salut. His clinical research has focused 
on the acute phase of stroke, particularly on the molecular and genetic mechanisms associated with ischemic 
tolerance, neurological deterioration, hemorrhagic transformation and brain edema. He has published more 
than 250 original papers on cerebrovascular diseases in international journals. Dr. Davalos has been section 
co-editor of Stroke,is member of the editorial board of Stroke, Cerebrovascular Diseases, Journal of Neurology 
and International Journal of Stroke, and has been principal investigator or on the steering committee/advisor 
in a number of drug trials on acute stroke such as the SITS-MOST, DIAS & DIAS-2, DIAS-3, ECASS II and 
ECASS III on thrombolytic therapy, STAR and REVASCAT on mechanical thrombectomy, and SAINT I & II and 
ICTUS on neuroprotection.
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Leonardo Pantoni

Dr. Leonardo Pantoni, MD, PhD, studied medicine at the University of Florence and graduated in 1989. He 
was trained in neurology at the School of Neurology of the same University under the guide of Domenico 
Inzitari and became certified neurologist in 1993. From August 1993 to July 1995 he held a research fellowship 
in neuropathology at the Henry Ford Hospital in Detroit, Michigan, under the tutelage of Julio H. Garcia. In 
1999 he received his PhD degree in Neuroscience. He is currently staff neurologist at the NEUROFARBA 
Department of theUniversity of Florence where he is also professor at the School of Neurology. In October 
2010 he attained the title of Associate Professor.

During all these years, dr. Pantoni has been interested in clinical neurology, mainly in the field of cerebrovascular 
diseases, and has focusedhis research on vascular dementia, small vessel diseases, and cerebral white 
matter changes of which he has explored definitions, radiological and pathological correlates, and therapeutic 
approaches. He has also a specific interest in experimental brain ischemia as it relates to the study of white 
matter lesions and cognitive changes and in CADASIL, a hereditary small vessel disease of the brain. From 
2001 to present, he has been the deputy coordinator and publication coordinator of the European multicenter 
study LADIS (Leukoaraiosis and Disability in the Elderly, principal investigator Domenico Inzitari).

Dr. Pantoni is first co-editor of the book The Matter of White Matter. Clinical and pathophysiological aspects 
of white matter disease related to cognitive decline and vascular dementia, the first ever-published textbook 
entirely dedicated to the issue of age-related white matter changes. From 1996 to 2003 he has acted as 
scientific secretary of the European Task Force on Age-Related White Matter Changes, a multi-national 
association of the most prominent European experts on the topic. In July 2003, he was elected member of 
the Board of Directors of the International Psychogeriatric Association and in 2007 he was re-elected for a 
second term (2007-2011). He has also acted as the chairman of the publication committee of this association. 
Dr. Pantoni has been one the two chairmen of the 2005 congress of theInternational Society for Vascular 
Behavioural and Cognitive Disorders (VAS-COG) of which he is among the founding members, and, since 
2009, member of the Executive Committee. In 2010, he became fellow of the European Stroke Organization.

Over the last years, Dr. Pantoni has served as reviewer for many international journals among which: New 
England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, Annals of Neurology, Brain, Lancet Neurology, Stroke, Journal 
of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Neurology, Hypertension, Neurobiology of Aging. He is member of 
the Editorial Board of Cerebrovascular Diseases, Acta Neurologica Scandinavica andInternational Journal of 
Alzheimer Disease and permanent member of the scientific committee of the European Stroke Conference. In 
2010,he has been nominated Section Editor (Vascular Cognitive Impairment) of the journal Stroke.

More recently, he has become member of the scientific committee of the International Stroke Conference (chair 
for the Vascular Cognitive Impairment category).

Dr. Pantoni has currently over 170 publications indexed in Pubmed and a Hirsh Index (HI) = 41Leonardo 
Pantoni

Martin Holtkamp 
1996 Doctor in the internship, Department of Neurology, Hospital in Friedrichshain, Berlin
1996-1997 Doctor in the internship, Department of Neurology, Charité
1998 Doctoral thesis, “Werner Villinger (1887-1961), 
1997-2006 University Assistant, Department of Neurology, Charité
2005 Habilitation “The refractory status epilepticus: predictors, clinical forms, therapy and  
 pathophysiological consequences”, Charité - Universitätsmedizin Berlin
Since 2005 Head of the epilepsy ambulance, Charité Campus Mitte
Since 2005 Head of the Clinical and Experimental Epileptology Laboratory, Charité
Since 2005 Member of the EFNS Task Force “Management Status epilepticus”
2007-2011 Head of the Department of Clinical Electroencephalography, Charité
Since 2007 Oberarzt, Department of Neurology, Charité
Since 2008 Head of the joint epilepsy ambulances Charité Campus Mitte, Campus Virchow-Klinikum  
 and Campus Benjamin Franklin
Since 2012 Medical Director, Epilepsy Center Berlin Brandenburg
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Patrik Michel
 
Patrik Michel has trained in South Africa, Boston, and Lausanne, and is now Privat Docent at the University 
of Lausanne and Deputy Physician in the Neurosciences Department of the Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV). There, he is head of the inpatient and the stroke unit of the Neurology Service and directs 
the clinical stroke research team.
He has founded and directs the Acute STroke Registry and Analysis of Lausanne (ASTRAL). His research 
interest involve acute clinical syndromes, acute stroke management, perfusion and CT-based arterial imaging 
and early prognosis.He is participating as investigator or steering committee member in preventive, diagnostic 
and acute treatment trials such as DIAS-2/3, SAINT, PERFORM, SENTIS, CLOSE,NEST-3, and several stroke 
registries (BASICS, ROPE, International PFO). He has chaired the ESO summer school, and now membership 
committee, is in the executive committee of the Swiss Stroke Society and the Swiss Stroke Unit Certification 
Commission. He gives talks to national and international audiences on all aspects of stroke, and is section 
leader in stroke syndromes and neuroradiology at the European Masters Programme for Stroke Medicine. He 
has acted as section editor of Current Opinion of Neurology and is on the editorial board of the International 
Journal of Stroke. He is publishing articles and book chapters on stroke syndromes, neuroradiological topics, 
and stroke management.

Philip Bath 

Philip Bath is Stroke Association Professor of Stroke Medicine, and Chair and Head of the Division of Clinical 
Neuroscience at the University of Nottingham. He is also convener for the Neuroscience@Nottingham and 
Vascular Research multidisciplinary groups, and NIHR Associate Director for Industry and Prevention in the 
Stroke Research Network.
Clinically he contributes to the NUH Stroke Service (in-patient and out-patient stroke care) and Hypertension 
Clinic. As an NIHR Senior Investigator, his main research interests cover the treatment of acute stroke (blood 
pressure lowering), prevention of stroke recurrence and cognitive impairment (antiplatelets, blood pressure 
and lipid lowering) and enhancement of recovery using stem cells. He uses preclinical studies, clinical trials 
(phase I to IV) and systematic reviews to help address these questions.
He is also part of the Multicentre Preclinical Animal Research Team.

Rainer Malik 

Rainer Malik, PhD is a research associate at the Institute for Stroke and Dementia Research at the Ludwig-
Maximilians-University München. His major research interests are genetics of complex diseases with a focus 
on cardiovascular diseases, especially ischemic stroke and migraine. The focus lies on transition of genetic 
findings to molecular biology and –omics techniques. Rainer Malik has co-authored more than 50 research 
articles.
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Convidado da Sessão de Abertura

Rui Cernadas 

Médico Especialista em Medicina Geral e Familiar

Rui Afonso Cernadas, licenciado em Medicina pela F.M.U.P. em 1979.

Médico especialista em Medicina Geral e Familiar e em Medicina do Trabalho e titular da 
Competência em Medicina Farmacêutica, pela Ordem dos Médicos.

Membro da Direcção Nacional da Comissão de Competência em Medicina Farmacêutica, tendo 
exercido cargos regionais e nacionais na Ordem dos Médicos.

Integrou diversos Júris de Especialidade na carreira de Medicina Geral e Familiar.

Exerceu funções no Conselho Diretivo da ARS do Norte, I.P. desde 2011 a 2016, tendo sido vice-
presidente entre 2012-2016.

Membro de diversos Conselhos Consultivos hospitalares e académicos e Comissões Científicas.

Integrou a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e Comissões de Ética Médica, bem 
como grupos técnicos específicos no âmbito da DGS e do Ministério da Saúde.

Exerceu funções de Diretor Clínico em empresas de capital estrangeiro de serviços médicos a 
nível nacional (Porto, Lisboa, Gaia, Amadora, Odivelas, Almada e Maia) e é diretor clínico de 
empresa de saúde ocupacional em Gaia.

Higiene e Segurança no Trabalho

Cronista de diversos jornais médicos e director da revista médica “Patient Care”

Autor e co-autor de inúmeros artigos científicos publicados.
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“Uma revisão interessante”

Parece-nos com interesse reflectirmos, dez anos volvidos, sobre os títulos que atribuímos às mensagens de 
introdução aos Programas Cientificos.

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 cientifica manter actual 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 cientifica 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 nosso Congresso 
quer sob o ponto de vista de aquisição cientifica quer de  proveitoso convívio interdisciplinar.

5 – Presença pró activa, êxito assegurado – Continuamos a pensar que é necessário uma contribuição dos 
Participantes para que todos saiamos mais enriquecidos e esse é o êxito que procuramos.

6 – Formação científica actualizada – base essencial para uma actualização médica adequada – A atribuição 
das Sessões Cientificas e Conferências aos melhores profissionais nacionais e estrangeiros visa dar razão 
a tal afirmação. A título de nota a referir, o nosso 11º Congresso conta com a participação de 8 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 1ª 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 cientifica.

9 – Actuar reflectindo – Por reflectir, perante oferta tão variada, é que resulta uma actuação acertada – 
Inscrição no Congresso Português do AVC.

10 - Dez anos de afirmação cientifica – Os avanços na prevenção e no tratamento do AVC ao longo destes 
dez anos são bem a prova do que então afirmávamos – formação cientifica 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
  
  Bem vindos

                                Prof. Castro Lopes         Prof. José Ferro
                        (Presidente do Congresso)                          (Presidente da Comissão Cientifica)
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08h30 - 09h20 Comunicações Orais I
 Presidência - Ana Luisa Cruz, João Ramalho Fontes

09h20 - 10h25 Sessão - Estilos de vida na vanguarda da Prevenção do AVC  
 Presidência - José Manuel Calheiros, Sandra Alves
09h20 - 09h40 Controlo nutricional dos factores de risco vascular - Isabel Monteiro
09h40 - 10h00 Prescrição da actividade física - José Carlos Ribeiro
10h00 - 10h20 O ABC da cessação tabágica. O que todos devemos saber fazer - Sofia Ravara
10h20 - 10h25 Questões

10h25 - 10h50 Conferência: Diabetes, hyperglycaemia, and acute ischemic stroke 
 Jaap Kappelle
 Presidência - Isabel Henriques 

10h50 - 11h20 Intervalo

11h20 - 11h50 Conferência: Management of seizures and epilepsy in stroke - Martin Holtkamp
 Presidência - João Chaves 

11h50 - 12h40 Simpósio Tecnimede - AVC: melhor evitar que tratar
 AVC: melhor evitar que tratar - Luís Cunha
 Hipertensão e AVC - Fernando Pita
 Tratamento da hipertensão com novo medicamento: azilsartan/clorotalidona
 Fernando Pinto

12h40 - 13h15 Sessão de Abertura: “Poder para acabar com o AVC”
 Convidado - Rui Cernadas

13h15 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h30 Sessão -Sono como causa e consequência do AVC
 Presidência - Catarina Fonseca, Teresa Pinho e Melo
14h30 - 14h50 Privação de Sono e AVC - Teresa Paiva
14h50 - 15h10 Apneia de Sono e AVC - Rita Peralta
15h10 - 15h25 Alterações do sono como consequência do AVC agudo - Catarina Fonseca
15h25 - 15h30 Questões

15h30 - 16h20 Simpósio BMS/Pfizer
 Moderador - José Ferro
15h30 - 15h45 Epidemiologia e recomendações no tratamento da FA - João Sargento
15h45 - 16h00 Dados do mundo real com NOAC’s - Miguel Rodrigues
16h00 - 16h20 Debate

16h20 - 16h50 Intervalo

16h50 - 17h50 Comunicações orais: casos clínicos 
 Presidência - Ana Amélia Pinto, João Sargento Freitas

17h50 - 18h50 Sessão - A importância do risco vascular na deterioração cognitiva  
 Presidência - Ana Verdelho, Manuel Correia
17h50 - 18h15 Imaging studies in vascular cognitive impairment - Joanna Wardlaw
18h15 - 18h40 Small vessel disease - Insights from genetics - Rainer Malik
18h40 - 18h50 Questões

02Fev.
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08h30 - 09h30 Comunicações Orais II
 Presidência - Ana Paula Fidalgo, Carla Ferreira

09h30 - 10h30 Sessão - Stenting vs endarterectomia na estenose carotídea
 Presidência - Elsa Azevedo, João Xavier
09h30 - 09h55 Atitude cirúrgica - Armando Mansilha 
09h55 - 10h20 Atitude neurorradiológica - João Reis
10h20 - 10h30 Questões

10h30 - 11h00 Conferência: How to aproach the patient with small vessel disease 
 Leonardo Pantoni
 Presidência - Patrícia Canhão

11h00 - 11h30 Intervalo

11h30 - 12h00 Conferência: Antiplatelets and anticoagulation after stroke: 
 current recommendations, future developments - Patrik Michel
 Presidência - Fernando Pita

12h00 - 12h50 Simpósio Boehringer Ingelheim - AVC e Fibrilhação Auricular: o que sabemos, 
 o que podemos fazer
 Moderador - Vitor Tedim Cruz
 Oradores - José Ferro, Miguel Rodrigues

12h50 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h35 Sessão - Controvérsias no tratamento do AVC agudo
 Presidência - José Ferro, Miguel Castelo Branco
14h30 - 14h45 Drip and ship or mother ship - Antoni Davalos 
14h45 - 15h00 rtPA dosage - Philip Bath
15h00 - 15h15 Anestesia ou sedação - Manuel Ribeiro
15h15 - 15h30 Trombectomia na dissecção - João Reis
15h30 - 15h35 Questões
 
15h35 - 16h00 Conferência – Thrombectomy in acute stroke: still room to improve
 Patrik Michel  
 Presidência - Luís Cunha

16h00 - 16h50 Simpósio Bayer - “O que posso esperar de Rivaroxabano na minha 
 prática clínica
 Moderador - João Sargento Freitas
 Palestrante - Alexandre Amaral e Silva

16h50 - 17h20 Intervalo

17h20 - 18h15 Comunicações orais III 
 Presidência - Alexandre Amaral e Silva, Rafael Freitas

18h15 - 19h05 Sessão: Hipertensão arterial: factor de risco major para AVC
 Presidência - Marta Carvalho, Miguel Rodrigues
18h15 - 18h30 Abordagem na prevenção - Jorge Poço
18h30 - 18h45 Abordagem na fase aguda - Luísa Rebocho
18h45 - 19h00 Hipertensão arterial como causa de demência - Vitor Tedim Cruz
19h00 - 19h05 Questões

03Fev.



LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

PR
O

G
R

AM
A

12 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

08h00 - 08h30 Sessão de Posters
 Presidência - Ana Alves, Ana Paiva Nunes, Gustavo Santo, Raimundo Martins,  
 Sebastião Barba, Sofia Calado

08h30 - 09h30 Sessão de Comunicações Orais IV
 Presidência - Catarina Aguiar Branco, Pedro Abreu

09h30 - 10h35 Sessão: Reabilitação
 Presidência - Castro Lopes, Pedro Cantista
09h30 - 09h50 Acessibilidade do doente com AVC à reabilitação - António Pinto Camelo
09h50 - 10h10 Reabilitação após um AVC: abordagem integrada com recurso a alta tecnologia 
 aplicada às diferentes valências  - Jorge Jacinto
10h10 - 10h30  3 anos de actividade do Centro de Reabilitação do Norte  
 Contributo para a reabilitação dos doentes de AVC  - Ruben Almeida
10h30 - 10h35 Questões

10h35 - 11h05 Intervenção Nutrícia - Reabilitação da disfagia no pós-AVC - Elisabeth Sousa
 Presidência - Célia Lopes

11h05 - 11h35 Intervalo

11h35 - 12h25 Simpósio Daiichi Sankyo - Risco / Benefício dos Anticoagulantes Orais
 Não-Antagonistas da Vitamina K no AVC por Fibrilhação Auricular
 Presidência - Elsa Azevedo
 Para que lado pende a balança - Miguel Viana Baptista
 O contributo do edoxabano - Florian Mashur
 
12h25 - 12h55 Conferência de Encerramento – Momento ESO
 A missão global da ESO
 Convidado - José Ferro
 Presidência - Miguel Viana Baptista

12h55  Sessão de Encerramento
 Distribuição de prémios
 Atribuição de bolsa de investigação

15h00 - 18h00 Curso de AVC - A Fase Aguda
 Coordenação - Miguel Rodrigues, Carla Ferreira
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

15h30 - 17h30 Sessão de informação à população
 Aprenda o fundamental sobre AVC - Castro Lopes
 Testemunhos - Diana Wong, Nuno Pereira
  A importância de uma alimentação saudável - Sandra Alves
 Cuidar e nutrir depois do AVC - Célia Lopes
 Actividade física necessidade fundamental. Demonstração prática - Ana Cosme
 Portugal AVC - A importância de uma organização nacional - António Conceição
 Profitecla - A importância da sua colaboração - Diogo Afonso
 Perguntas da assistência para resposta 

04Fev.
Sáb.
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Controlo Nutricional dos Fatores de Risco vascular
Isabel Monteiro

O AVC constitui uma das principais causas de morte e de 
incapacidade permanente. Estima-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 combinan-
do medicamentos com dieta e exercício pode reduzir eventos 
CV recorrentes em 4/5 dos pacientes com doença cerebrovas-
cular. A abordagem deve ser abrangente e multifatorial para a 
gestão a longo prazo do risco vascular. Numerosas revisões e 
meta-análises resumiram o papel da nutrição, alimentação 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 epige-
néticas. 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 lácteos com baixo 
teor de gordura, e gordura saturada reduzida, e suplementar 
em frutos gordos pode ser considerado na redução do risco 
de AVC.

Prescrição da atividade física
José Carlos Ribeiro 

O aumento de doenças hipocinéticas no final do século XX, 
como as doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, entre 
outros, potenciou um incremento do número de estudos epide-
miológicos observacionais, procurando prestar esclarecimen-
tos sobre as associações entre os diversos fatores de risco e 
atividade física (ou a falta dele).

São diversos os fatores de risco para a saúde e bem-estar 
dos diferentes estratos etários, sendo que entre os existentes, 
podemos destacar alguns considerados como primários, quer 
modificáveis como não modificáveis, de onde sobressaem a 
hipertensão, o consumo de tabaco, a diabetes, os baixos níveis 
de atividade física, alterações do perfil lipídico, a sobrecarga 
ponderal, a idade e a história familiar de DCV.

Entre os diversos estudos que abordam esta problemática, 
salientam-se os do Dr. Jeremy Morris, em 1953, que comparou 
o risco de enfarte do miocárdio em motoristas comparativa-
mente a revisores dos autocarros londrinos, sendo menor nes-
tes últimos; e em 1975, o Dr. Ralph Paffenbarger relatou uma 
relação inversa entre o risco de morte por doença cardíaca co-
ronária e o dispêndio energético em estivadores. Desde então, 
têm-se vindo a acumular evidências de diversos estudos pros-
petivos e intervencionais, que mostram que um estilo de vida 

sedentário e uma reduzida aptidão cardiorrespiratória aumen-
tam o risco de morbilidade e mortalidade por diversas doenças 
crónicas, mesmo após ajustado para possíveis confundidores, 
tais como sugerem os resultados do Harvard Alumni Health 
Study, do Aerobics Center Longitudinal Study, do Framingham 
Heart Study, e do Nurses’ Health Study, entre outros.

As recomendações internacionais atuais para crianças são 
de pelo menos 60 minutos de atividades físicas moderadas a 
vigorosas (AFMV), embora mais recentemente, Andersen e co-
legas destacaram a necessidade de ser eventualmente neces-
sário quase 90 minutos de AFMV para reduzir a agregação de 
fatores de risco de DCV nas crianças adolescentes.

Para adultos, essas recomendações são de pelo menos 30 
minutos de AF moderada em 5 dias por semana, ou 3 dias com 
20 minutos de duração e uma intensidade vigorosa, sendo im-
portante aumentar os níveis de MVPA por semana em adultos 
ou crianças mais jovens, para alcançar um melhor estado de 
saúde.

Fontes financiadoras: FCT: FCOMP-01-0124-FE-
DER-028619 (PTDC/DTP-DES/1328/2012) e CIAFEL apoiado 
por FCT/UID/DTP/00617/2013

Estilos de vida na vanguarda da Prevenção do AVC 
O ABC da Cessação Tabágica. O que todos devemos saber 
fazer
Sofia Ravara

O fumo do cigarro contem 4500 substâncias tóxicas e irritan-
tes que levam à formação de radicais livres causando stress 
oxidativo e inflamação que estão associados a muitas doenças 
neurológicas. 

Apesar dos malefícios do tabagismo serem hoje muito bem 
conhecidos, a relação entre o fumo do cigarro e o desenvolvi-
mento de alterações e/ou doença neurológica foi mais difícil 
de esclarecer. Deste modo, apenas nos anos 80 foi reunida a 
evidência suficiente que permitiu afirmar o consumo de tabaco 
como factor causal do AVC isquémico. Posteriormente, no con-
texto de investigação epidemiológica exaustiva dos efeitos do 
fumo de tabaco na saúde humana, o tabaco surge associado a 
outras doenças neurológicas, sobretudo de natureza vascular 
ou degenerativa, como a doença de Parkinson, a doença de Al-

zheimer, ou a demência vascular. Mais recentemente, têm sido 
investigados os efeitos da exposição ao fumo de tabaco nas 
funções cognitivas, mostrando consistentemente uma deterio-
ração cognitiva nas populações expostas ao fumo de tabaco. É 
também de realçar que a exposição ao fumo de tabaco ambien-
tal tem riscos significativos para a saúde humana, causando 
cancro, doença respiratória, cardiovascular e cerebrovascular. 
Os idosos e os doentes crónicos respiratórios, cardíacos ou 
cerebrovasculares são particularmente vulneráveis a esta ex-
posição. Acresce que o tabagismo aumenta o risco de HTA, de 
distúrbios de ritmo cardíaco, de doença coronária e diabetes 
Mellitus tipo II, além de estar associado a alterações da saúde 
mental, sobretudo ansiedade e depressão. 
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Diabetes, hyperglycaemia, and acute ischemic stroke
Jaap Kappelle

Diabetes and ischaemic stroke are common disorders that 
often arise together. Hyperglycaemia occurs in 30-40% of pa-
tients with acute ischaemic stroke and is associated with a three 
time higher risk of death within the first month after stroke on-
set. People with diabetes have more than double the risk of 
ischaemic stroke than individuals without diabetes. Multifac-
torial treatment of risk factors for stroke-in particular, lifestyle 
factors, hypertension, and dyslipidaemia-will prevent a subs-
tantial number of these disabling strokes. Hyperglycaemia 

occurs also in individuals without 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-lowe-
ring treatment for early stroke can improve clinical outcome. 
Achievement of normoglycaemia in the early stage of stroke 
can be difficult, and the possibility of hypoglycaemia remains 
a concern.

Como tal, promover a cessação tabágica e prevenir a exposi-
ção ao fumo de tabaco num doente com doença cerebrovascu-
lar é uma prioridade, além de ser a estratégia de prevenção se-
cundária mais custo-efectiva. O comportamento tabágico está 
classificado como uma dependência e doença crónica, neces-
sitando de diagnóstico e tratamento e de múltiplas intervenções 
ao longo do tempo até se conseguir a abstinência. O tratamen-
to é uma combinação de aconselhamento comportamental e de 
tratamento farmacológico específico para a cessação. Consiste 
num programa com vários componentes, utilizando terapêuti-
ca farmacológica, intervenções comportamentais tais como o 
ensino de hábitos e estilos de vida saudável, conselho médico 
para a cessação, aconselhamento práctico para deixar de fu-
mar e, se necessário, apoio social e psicológico intensivo. A 
nicotina é a substância primária aditiva de todos os produtos do 
tabaco. A sua cessação abrupta provoca desconforto físico e 
psicológico -síndroma de privação. Então há que fazer a desa-
bituação física e psíquica gradualmente ao longo das primeiras 
8 a 12 semanas de abstinência, substituindo a nicotina (usando 
terapêutica de substituição nicotínica: formas orais ou transdér-
micas) e/ou usando um medicamento não nicotínico que actua 
nas vias da recompensa cerebral (bupropiona ou vareniclina). 
O tratamento farmacológico é seguro e essencial, pois ajuda a 
controlar o desejo imperioso de fumar e permite que o fumador 
se sinta compensado da privação nicotínica, podendo assim 
dedicar-se ao trabalho da mudança comportamental. Por outro 
lado, a eficácia do tratamento farmacológico é muito potencia-
da pelo aconselhamento. Em Portugal, as consultas de cessa-
ção tabágica do SNS são isentas de taxas moderadoras desde 
2012. Acresce que em Janeiro de 2017, a vareniclina passou a 
ser comparticipada pelo SNS. 

Em Portugal, a prevalência de tabagismo tem diminuído nos 
homens e aumentado nas mulheres em todas as faixas etárias. 
Além disso, os fumadores estão pouco motivados para cessar, 
poucos tentam deixar de fumar ou têm auxílio de um profissio-
nal de saúde para cessar. 

Geralmente, os profissionais de saúde e os próprios fumado-
res acreditam que a motivação para cessar é um pré-requisito 
obrigatório para as intervenções clínicas de aconselhamento. 
No entanto, as intervenções clínicas breves aumentam a mo-
tivação dos fumadores e despoletam tentativas de cessação, 
mesmo quando os doentes não estão dispostos a fazer uma 
tentativa de parar de fumar. Deste modo, todos os profissio-
nais de saúde devem intervir sistematicamente, identificando 
os fumadores, motivando-os para cessar e oferecendo acon-
selhamento e apoio à cessação. A abordagem proactiva e sis-
temática do tabagismo na práctica clínica é a intervenção que 
tem mais impacto na cessação tabágica, sobretudo se houver 
uma mensagem clara, firme, consistente e repetida por toda a 
equipa de saúde: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técni-
cos de diagnóstico e terapêutica, fisioterapeutas, nutricionistas, 
psicólogos e assistentes sociais. 

Este trabalho interdisciplinar compreende a intervenção 
oportunista e breve, ou seja a integração na prática clínica de 

rotina dos seguintes componentes: 

• Identificação sistemática dos fumadores 

• Avaliação da motivação para cessar 

• Aconselhamento clínico para cessar, relacionan-
do a doença actual com o tabagismo e valorizando os benefí-
cios da cessação. É fundamental referir, sem causar confronto, 
que os benefícios clínicos só serão plenamente alcançados 
com a cessação total, enfatizando-a como a medida mais im-
portante para ter saúde e qualidade de vida.  

• Entrevista motivacional para os fumadores que 
não expressam vontade de mudar de comportamento, sem 
causar confronto, respeitando a ambivalência do fumador que 
não quer parar de fumar, explorando as suas experiências pré-
vias, os seus receios e obstáculos, as suas crenças sobre fu-
mar.

• Referenciação dos fumadores motivados para 
cessar ou para tentar mudar o comportamento. Na maioria dos 
casos, a intervenção clínica de cessação só é efectiva se for 
oferecida ajuda para deixar de fumar, ensinando recursos vá-
lidos, referenciando para as consultas ou programas locais de 
cessação, distribuindo materiais de auto-ajuda, e/ou divulgan-
do linhas de apoio telefónico, como a ”Saúde 24”. 

• Avaliação da exposição ao fumo de tabaco em 
casa, no carro, e noutros locais e aconselhamento clínico para 
a evicção desta exposição, promovendo os ambientes livres de 
fumo de tabaco. 

• Registo clínico da intervenção.

De notar que é frequente os fumadores já terem tentado 
deixar de fumar e sofrido recaídas. A recaída deve ser consi-
derada como fazendo parte do processo de deixar de fumar. 
A maioria dos fumadores vai precisar de várias tentativas até 
conseguir deixar de fumar, e precisa de ser encorajada a voltar 
a tentar, recorrendo a ajuda especializada que permitirá que, 
desta vez, a tentativa tenha maior sucesso.

Para se conseguir uma maior custo-efectividade, os progra-
mas de cessação tabágica nos fumadores com doença crónica 
e co-morbilidades, deverão ser integrados nos programas de 
gestão de doença crónica, de cuidados continuados e de rea-
bilitação. As redes de comunicação e de interacção entre pro-
fissionais de saúde, sistemas de saúde e a própria comunidade 
devem ser estimuladas, a fim de maximizar e potencializar to-
dos os recursos existentes e válidos.

Por último, os profissionais de saúde devem ser exemplos 
e líderes de saúde pública, comportando-se como modelos 
sendo “não fumadores”; educando a população sobre os riscos 
do tabaco e da exposição ao fumo ambiental de tabaco; divul-
gando os benefícios da cessação tabágica e os programas de 
tratamento; e intervindo no processo de negociação da imple-
mentação das políticas de controlo do tabaco, influenciando a 
decisão baseada na evidência de saúde pública.
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Management of seizures and epilepsy in stroke
Martin Holtkamp

Following stroke, acute symptomatic seizures (ASS, mani-
festation within 7 days) and epilepsy, i.e. occurrence of at least 
one unprovoked seizure (US, manifestation after more than 7 
days), are reported in 3-6% and up to 12% of patients, respec-
tively. 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 incre-
ased mortality. In view of the clinical relevance, the European 
Stroke Organisation has issued evidence-based guidelines on 
the management of post-stroke seizures and epilepsy, which 
have been presented and discussed in this talk.

Alterações do sono como consequência do AVC agudo 
Catarina Fonseca

Nos últimos anos tem vindo a ser reconhecida a importância 
de alterações do sono como a apneia obstrutiva do sono, insó-
nia, 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 arterial, 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 recupe-

ração e maior morbilidade e mortalidade após AVC. 
São poucos os estudos realizados nesta área que tenham 

avaliado estratégias terapêuticas. Assim, os níveis de evidên-
cia de terapêuticas nesta área são baixos. No ano passado foi 
publicado um ensaio clinico que não conseguiu demonstrar 
vantagem na utilização de CPAP para redução de eventos car-
diovasculares. São precisos mais estudos para elucidar a as-
sociação entre estas alterações do sono e AVC e qual a melhor 
estratégia terapêutica para reduzir o risco de AVC. 

Small Vessel Disease – Insights from Genetics
Rainer Malik

This presentation deals with the insight we can gain into the 
pathophysiology of cerebral small vessel disease from gene-
tics. Coming from monogenic, Mendelian small vessel disor-
ders – 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 hyper-
tension, the focus lies heavily on the implication of the extra-
cellular matrix (ECM) in CARASIL and COL4A1/A2 disorders. 

Here, the thickening of the basement membrane is a phenotype 
that directly translates the genetic finding to pathophysiology. 
The same topic is again found in sporadic small vessel disea-
se leading to stroke – here with the example of FOXF2, where 
pericytes 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.

Armando Mansilha

Na última década surgiram vários artigos que procuraram 
comparar a endarterectomia carotídea com a técnica de sten-
ting carotídeo.

Foi recentemente publicada uma meta-análise 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 primei-
ros 120 dias após a randomização, os resultados são significa-
tivamente desfavoráveis 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 restrita aos doentes 

que receberam o tratamento alocado e efetuada aos 30 dias 
após o procedimento. Também desta forma é claro o benefí-
cio 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 randomizados 
mais significativos (EVA 3S, SPACE, ICSS, CREST), em ter-
mos 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)(Figura 1).  

Stenting vs endarterectomia na estenose carotídea
Atitude cirúrgica
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How to approach the patient with small vessel disease
Leonardo Pantoni

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 ma-
jor cause of stroke and dementia. Therefore, it is important to 
recognize it to select the appropriate treatments for affected 
patients.

The clinical manifestations of SVD can be acute or chronic. 
Acutely, SVD can manifest in the form of ischemic or hemorrha-
gic strokes. Chronically, 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 strongly linked with 
vascular risk factors, the most important of which is hyperten-
sion. Today, it is possible to diagnose SVD with the use of neu-
roimaging techniques such as computed tomography but no-
wadays mostly magnetic resonance imaging (MRI). MRI is very 

sensitive 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, immunologi-
cal-infectious); 3) What are the symptoms? Patients with SVD 
should be globally evaluated with particular attention to cogniti-
ve, gait and mood disorders assessment; 4) What could be the 
preventive and therapeutic approaches? 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.  

Anestesia Geral ou Sedação Consciente
Manuel Queiroz Ribeiro

Os recentes estudos randomizados demonstraram 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, sen-
do uma das mais críticas, o tipo de anestesia a aplicar durante 
os procedimentos: Anestesia Geral ou Sedação Consciente?

Não tem existido nenhum consenso nesta matéria como 
fica demonstrado pela enorme disparidade na frequência de 
Anestesia geral realizada nos principais estudos -  MR CLE-
AN 37.8% ; ESCAPE 9,1%; EXTEND-IA 36%; SWIFT PRIME 
37,1%; REVASCAT 6.7% - ficando a decisão do tipo de anes-
tesia tradicionalmente dependente da preferência do interven-
cionista.

As estratégias são diametralmente opostas, sendo em senti-
do 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, embora perdendo a capacidade de 
reconhecer o impacto do procedimento no estado clínico do pa-
ciente. Pelo contrário a Sedação Consciente que representa-
ria “sailing fast under a daylight storm” evita atrasos no início do 

procedimento e permite o controlo constante do estado clínico 
e hemodinâmico, embora com eventuais dificuldades técnicas 
relacionadas com a agitação do doente.

No entanto, um dos grandes ensinamentos dos estudos ran-
domizados é que a velocidade e eficiência na administração do 
tratamento são essenciais para conduzir à recuperação funcio-
nal 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 recupera-
ção 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 Sedação Consciente, com elevadas taxas de 
recuperação funcional. Neste contexto a Sedação Conscien-
te é o método anestésico preferido, devendo ser reservada a 
Anestesia Geral para as situações em que, de todo, esta não 
seja possível. 

Antiplatelets and anticoagulation after stroke: 
Current recommendations, future developments
Patrik Michel

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 recurrence 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 anti-
platelet treatment carries an unacceptable haemorrhage risk in 
cerebrovascular patients.

Anticoagulation in the acute phase of stroke is usually con-
traindicated, 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 anticoagulants (NOACs) because of better safety. 
Data are insufficient to recommend routine anticoagulation after 
stroke of undetermined cause, from cervical artery dissections, 
biological 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 be-
neficial, unless there is uncontrolled hypertension or a history of 
bleed from cerebral amyloid angiopathy. Randomized trials on 
this question are ongoing.
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Thrombectomy in acute stroke: Still room to improve
Patrik Michel

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, streamlined 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. Inhospital, the patient is brought directly 
from the ambulance to the CT or MRI table (or directly to the 
angio-suite, iv imaging already done). Conference calls to the 
entire stroke and endovascular teams in the pre- and intrahos-
pital phase should be installed. These actions should be pre-
defined in “Standard operating procedures” (SOPs), monitored 
continuously, and benefit from iterative feedback to the entire 
team. In the angiography suite, avoiding urinary catheters, use 
of one single arterial line for treatment and monitoring, and pos-
sibly avoidance of general anesthesia 

Imaging-based selection of patients unlikely to respond even 
at early time points (“futile recanalisation”) or to respond to late 
recanalisation keeps being tested actively.  

Thrombectomy techniques may be improved to further incre-
ase ease, rapidity and completeness or recanalisation, and to 
avoid complications 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 occlusions (M2, A1, 
P1), and the best management of cervical stenosis, occlusion 
and dissection (tandem pathology), further randomized control-
led trials (RCT) are needed and planned. 

Whether adding thrombolysis and antithrombotics (locally or 
systemically) to thrombectomy changes its benefit will be stu-
died in further RCT.

Hipertensão arterial: fator de risco major para AVC
- Abordagem na prevenção 
Jorge Poço

Entre os fatores de risco para a doença vascular cerebral  
que são suscetíveis de intervenção, a hipertensão arterial 
(HTA) é de facto o mais importante e o risco de AVC acresce 
progressivamente com o aumento da pressão arterial, indepen-
dentemente de outros fatores. A sua prevalência é superior à 
dos demais fatores de risco para a doença vascular cerebral, 
assumindo portanto particular importância. A relação entre os 
valores da PA e o risco de doença vascular cerebral está bem 
estabelecida e o tratamento anti-hipertensor demonstra 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 mes-
mo risco. 

A importância da HTA está relacionada com a sua repercus-
são na população (prevalência elevada, dificuldade de controlo 
e custos económicos elevados). As Sociedades Científicas têm 
definido com regularidade guidelines com base nas evidências 
científicas disponíveis que são o suporte das normas de boas 
práticas.  Continua a ser prioridade o diagnóstico, tratamento e 
controlo da HTA, salientando-se a importância de integrar no 

seu tratamento, as intervenções sobre o estilo de vida e de ava-
liar o doente na sua globalidade, pois a existência de comor-
bilidades poderá exigir escolhas e adaptações terapêuticas. 
Assim sendo, na avaliação da doença hipertensiva tem que ser 
estabelecido e estratificado o risco absoluto associado, tendo 
em conta a existência de fatores de risco, lesões nos órgãos 
alvo... Deverá portanto a terapêutica ter em conta a recomen-
dação e vigilância correta das medidas não farmacológicas, 
bem como entre outros a coexistência de lesões nos órgãos-
-alvo, fatores de risco  concomitantes e condicionalismos da 
adesão à terapêutica.

Sabe-se que, em particular a pressão arterial sistólica, ten-
dencialmente aumenta com a idade e atualmente, esse acrés-
cimo da pressão arterial é conceptualizado como um contínuo, 
existindo contudo, uma estratificação em intervalos que se as-
sociam com diferentes graus de risco vascular. De uma forma 
global, as medidas terapêuticas 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.

Hipertensão arterial: fator de risco major para AVC
Abordagem na fase aguda
Luísa Rebocho

A HTA é o factor de risco modificável de AVC mais frequente 
e a sua redução e controle associado a diminuição de recor-
rência. Se controle de PA em prevenção primária e secundá-
ria 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 eleva-
dos no AVC isquémico e hemorrágico; estudos epidemiológicos 
demonstraram 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-analises publicadas persiste a contro-

vérsia quanto à existência de efeitos benéficos no tratamento 
activo, na redução precoce e rápida nomeadamente no AVC 
isquémico. Nos doentes submetidos a trombólise valores de 
PAS entre 141-150 mmHg está associada a melhor prognostico 
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 
prognostico funcional dos doentes aos 3 meses. Nesta apre-
sentação são revistos os conhecimentos actuais sobre a ges-
tão da HTA no AVC agudo. 
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CRN - 3 anos de atividade. Contributo para a reabilitação dos 
doentes de AVC
Ruben Almeida 

O Centro de Reabilitação do Norte (CRN), sendo proprieda-
de da Administração Regional da Saúde do Norte (ARSN), é 
gerido, por acordo, pela Santa Casa da Misericórdia do Porto 
(SCMP).

Tendo iniciado a atividade assistencial ainda em dezembro 
de 2013, foi oficialmente inaugurado pelo Ministro da Saúde, 
Dr. Paulo Macedo, em 25 de fevereiro de 2014.

O CRN tem por missão, intervir no diagnóstico e tratamento 
de situações complexas, com grave repercussão funcional e 
vital, nomeadamente em patologia do foro neurológico. Deverá 
ainda, promover o avanço do conhecimento na área da Me-
dicina Física e de Reabilitação, num ambiente que propicie a 
formação contínua e a investigação.

Descreve-se o modelo de atividade do CRN, baseado no 
trabalho de uma Equipa Pluriprofissional, coordenada pelo Fi-
siatra, e centrada no doente e na sua família. Refere-se a sua 
organização, orientada para a progressiva especialização da 
equipa de reabilitação.

O CRN dispõe de 102 camas, das quais 27 destinadas exclu-
sivamente ao internamento de doentes com AVC.

Mostram-se as características das áreas atribuídas à reabili-
tação do AVC, com destaque para os Núcleos de Reabilitação 
da Disfagia e de Reabilitação Neuro psicológica, destinados à 
avaliação e intervenção nos distúrbios da deglutição ou cogni-
tivos, respetivamente.

Faz-se referência à significativa atividade científica, formati-
va e de investigação, desenvolvida nos 3 anos. 

São apresentados os números correspondentes à reabilita-
ção do AVC em internamento: 

Nº total admissões: 660  ; Sexo:  M=407  F=253  ;  Idade 
(med): 59,7 anos (de 53 a 65 anos) ;  

Origem: Hospitais: 399  Consulta Externa: 261 ;  Demora 
Média: 51,7 dias (de 33 a 73 dias)

Destino na alta: Domicílio- 541  Outro Hospital  – 39   RNCCI/
Lar – 64

Termina-se evidenciado a atenção prestada aos variados 
aspetos da qualidade,  efetuando a sua monitorização por au-
ditores externos, e participando em Benchmarking com outras 
unidades de reabilitação, nacionais e estrangeiras.

Reabilitação após um AVC: abordagem integrada, com 
recurso a alta tecnologia aplicada às diferentes valências 
Jorge Jacinto

Atualmente, as pessoas com sequelas permanentes após 
um AVC, são mais de 13 milhões em todo o mundo e são 
uma percentagem substancial dos utentes tratados no CMRA. 
Tratam-se em média 400 casos/ano em regime de reabilitação 
multidisciplinar intensiva em internamento.

As equipas de reabilitação incluem: médicos fisiatras, en-
fermeiros gerais e de reabilitação, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, terapeutas da fala, psicólogos, engenheiros 
biomédicos, orto-protésicos, dietistas,  educadores e assis-
tentes sociais. São equipas que intervêm de forma concertada 
e orientada por objectivos individualizados, para potenciar a 
plasticidade cerebral nas áreas do movimento, das atividades 
funcionais, da comunicação/deglutição, da cognição e compor-
tamento e dos papéis sociais. Procura-se inibir estratégias ine-
ficazes ou nocivas em favor de outras mais fisiológicas, mais 
seguras e mais toleradas. 

A atividade assistencial baseia-se na complementaridade 
dos saberes, coordenada e orientada por objectivos de trabalho 
a curto prazo, específicos, mensuráveis e realistas, centrados 
naquilo que se reveste de relevância para o utente e/ou para 
os seus familiares ou cuidadores. Globalmente, procura-se po-
tenciar competências nos aspectos que dependem do doente 
e, por outro lado, tanto quanto necessário e possível, modificar 
o ambiente onde as mesmas vão ser exercidas, de forma a au-
mentar a autonomia ou capacidade de participação de cada um 
nos vários círculos da sua vivência enquanto cidadão.

A medicina de reabilitação tem vindo a beneficiar do recurso 
a meios tecnológicos cada vez mais diferenciados nas verten-
tes do diagnóstico funcional, terapias e medição/monitorização 
de resultados. São exemplos: 

Laboratório de Movimento: análise tridimensional do movi-
mento, baropodografia computorizada, posturografia e poli-
-electromiografia dinâmica, de modo a orientar e monitorizar 
as intervenções e medir os resultados conseguidos de forma 
rigorosa, para situações complexas;

Centro de Mobilidade: avaliação em simulador da capacida-
de para condução de veículos automóveis, das adaptações ne-
cessárias e suficientes para que um indivíduo com dificuldades 
motoras possa voltar a conduzir, possibilitando a prescrição 
fundamentada das mesmas ;

Laboratório de Análise da Posição de Sentado: usado em 
situações complexas para prescrição/adaptação de cadeiras 
de rodas e sistemas de posicionamento, com base em critérios 
biomecânicos e dados rigorosos de distribuição de pressões, 
após ensaios com diferentes tipos de materiais e componentes;

Também nas áreas de intervenção terapêutica, alguns recur-
sos tecnológicos merecem destaque pela atualidade e sofisti-
cação: treino de marcha suspensa e robotizada; reeducação da 
marcha com recurso a sistemas robotizados de tipo exosque-
leto, que permitem treino “overground” em meio “indoor” e “ou-
tdoor”; reabilitação funcional robotizada para membro superior; 
treino de marcha com “treadmil” computorizado em meio aquá-
tico; reabilitação perceptiva e cognitiva de realidade  simulada 
e/ou virtual; oficinas e técnicos especializados de ortoprotesia, 
onde as ortóteses são produzidas de forma costumizada, nas 
dimensões, materiais, componentes e funcionalidades; inter-
venções infiltrativas guiadas por electroestimulação, electro-
miografia ou imagiologia; estimulação eléctrica e/ou magnética 
transcraneanas guiada/aferida por métodos de imagem funcio-
nal (RM ou PET).

As mais recentes atualizações das “guidelines” internacio-
nais no “1º Mundo” propõem: programas de reabilitação multi-
disciplinares e multimodais, costumizados em duração, inten-
sidade e objectivos, baseados na melhor evidência científica 
disponível e monitorizados de forma rigorosa.

A qualificação/diferenciação continuas dos profissionais, a 
optimização da translação dos saberes e a utilização racional 
das tecnologias mais sofisticadas disponíveis são em suma 
os garantes de reabilitar melhor, sabendo quem reabilitamos, 
o que reabilitamos, como reabilitamos e com que resultados.
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CO1. Prognóstico Vascular dos Acidentes Neurológicos Transitórios  
 Focais e Mistos

Introdução
Acidentes Neurológicos Transitórios (ANTs) são sintomas 

neurológicos transitórios súbitos que regridem em 24 horas. 
São classificados como focais, não focais ou mistos, conforme 
apresentem sintomas focais, não focais ou ambos. Num estu-
do populacional, os ANTs mistos associaram-se a maior risco 
de ocorrência subsequente de eventos isquémicos cardíacos 
e morte vascular, mas estudos hospitalares recentes não con-
firmaram a associação. Devido a esta controvérsia, avaliámos 
o prognóstico vascular dos ANTs focais e mistos durante o pri-
meiro ano de seguimento.  

Metodologia
Estudo observacional em consulta de Acidentes Isquémicos 

Transitórios (AITs), com inclusão de doentes consecutivos com 
ANTs focais ou mistos, durante sete anos. A medida de prog-
nóstico primário foi a ocorrência de qualquer evento vascular 
(AIT, acidente vascular cerebral (AVC), enfarte agudo do mio-
cárdio (EAM) e morte vascular). As medidas de prognóstico se-
cundário foram a ocorrência de cada evento separadamente. O 
prognóstico vascular foi avaliado no primeiro ano de seguimen-
to. Compararam-se as variáveis entre subtipos de ANT usando 
o teste de Pearson Chi-quadrado. Compararam-se as taxas de 
eventos entre subtipos de ANT usando curvas de sobrevivência 
de Kaplan-Meier. 

Resultados
 Incluíram-se 510 doentes, 358 (70,2%) com ANTs focais e 

152 (29,8%) com ANTs mistos. Os ANTs mistos associaram-se 
significativamente a antecedentes de doença cardíaca isqué-
mica e de AVC. Os sintomas dos ANTs mistos estiveram mais 
associados a afeção do território vertebrobasilar do que os dos 
ANTs focais. A taxa de ocorrência de qualquer evento vascular 
foi semelhante nos dois grupos (14.0% nos ANTs focais, 95% 
Intervalo de Confiança (IC), 11% a 18%, vs. 14.4% nos ANTs 
mistos, 95% IC, 9% a 22%, p=0.884). Não houve diferenças 
significativas nas medidas de prognóstico secundário, nomea-
damente AIT, AVC, EAM ou morte vascular.  

Discussão/Conclusões
 O prognóstico vascular dos ANTs focais e mistos foi seme-

lhante durante o primeiro ano de seguimento, estando em linha 
com outros estudos hospitalares. Os resultados contraditórios 
aos do estudo de base populacional podem dever-se ao tempo 
mais curto de seguimento nos estudos hospitalares, ou a dife-
renças nas características das populações incluídas. A classi-
ficação dos ANTs mistos é difícil, porque vários mecanismos 
podem explicar os sintomas não focais: hipoperfusão global, 
hiperventilação, co-morbilidades neurológicas ou isquémia da 
circulação posterior. Os ANTs mistos parecem incluir um gru-
po heterogéneo de eventos, e é importante esclarecer o seu 
significado.

CO2. É o EEG útil no diagnóstico diferencial dos acidentes    
 isquémicos transitórios possíveis? 
Carla Bentes1,2,3, Patrícia Canhão1,3,4, Ana Rita Peralta1,2,3, Pedro Viana1, Ana Catarina Fonseca1,3,4, Ruth Geraldes1,3,4, 
Teresa Pinho e Melo1,3,4, Teresa Paiva5, José Manuel Ferro1,3

1-Departamento de Neurociências e Saúde Mental (Neurologia), Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa; 
2-Laboratório de EEG/Sono, Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa; 3-Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa; 
4-Unidade de AVC, Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa; 5-Centro de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica, Lisboa 
E-mail: ccbentes@gmail.com

Introdução
O diagnóstico diferencial dos acidentes neurológicos tran-

sitórios é frequentemente difícil, existindo a necessidade de 
estratégias complementares de diagnóstico. O valor das al-
terações eletroencefalográficas no diagnóstico diferencial dos 
acidentes neurológicos transitórios classificados como pos-
síveis acidentes isquémicos transitórios (AIT possível) não é 
conhecido.  

Objetivos
 Determinar a frequência de atividade lenta focal (ALF) e ati-

vidade epileptiforme (AE) no EEG de doentes com AIT possível 
e analisar a sua distribuição em doentes com o diagnóstico final 
de crises epilépticas ou AIT definitivo.

  
Metodologia

 Estudo prospectivo longitudinal de doentes com AIT possí-
vel avaliados num centro terciário (consulta de AIT ou Unida-
de de AVC) durante 36 meses. Este estudo foi aprovado pela 
“Comissão de Ética para a Saúde” do HSM-CHLN. Todos os 
doentes foram sujeitos a avaliação clínica e complementar pa-
dronizada, sendo reavaliados após 1-3 meses. Efetuou-se um 
registo electroencefalográfico tão cedo quanto possível (EEG 
precoce) e um mês após o evento clínico (EEG tardio). Um 
neurologista com diferenciação em doenças vasculares cere-
brais estabeleceu o diagnóstico final depois da reavaliação clí-
nica e dos exames complementares. Calculou-se a concordân-
cia inter-observador no diagnóstico final, com um neurologista 
diferenciado em epilepsia.

Resultados
 Foram incluídos 80 doentes. No EEG precoce (45.8 horas 

depois do AIT possível), 52 (65%) tinham ALF e 6 (7.5%) tam-
bém AE. No EEG tardio, 43 (58.1%) doentes mantinham ALF 
e 3 (4.1%) AE. 

Em 13 doentes estabeleceu-se o diagnóstico final  de crises 
epilépticas e em 11 de AIT. A concordância inter-observador foi 
boa (k=0.627). Seis (46.2%) dos doentes com o diagnóstico 
final de crises epilépticas tinham AE no EEG precoce. A manu-
tenção da ALF no EEG tardio foi mais frequente nos doentes 
com o diagnóstico final de crises epilépticas do que de AIT de-
finitivo (91.7% vs. 45.5%). O desaparecimento da ALF no EEG 
tardio associou-se à presença de uma lesão vascular aguda na 
neuroimagem.  

Conclusões
 O EEG mostrou diferentes padrões que podem ser úteis na 

avaliação diagnóstica de doentes com AIT possível. No EEG 
precoce, a presença de atividade epileptiforme suporta o diag-
nóstico de crise epiléptica. O padrão de evolução da atividade 
lenta focal, no mês após o evento clínico, pode ajudar no diag-
nóstico diferencial entre crise epiléptica e AIT.

Compromissos e Agradecimentos
 Trabalho suportado pela Bolsa de Investigação em Doenças 

Vasculares Cerebrais (2012) (Promotor científico: Sociedade 
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CO3. Validação da escala FABS como instrumento de diagnóstico de  
 “Falsos AVCs” numa coorte de doentes portugueses 

Introdução
No serviço de urgência surgem frequentemente situações 

em que se coloca a dúvida entre tratar-se de um AVC versus 
outra patologia (falso AVC). 

Em 2016 foi desenvolvida a escala FABS para uma popu-
lação dos Estados Unidos que visa estratificar os doentes ob-
servados no serviço de urgência com defeitos neurológicos 
de início súbito, de forma a identificar quais têm uma maior 
probabilidade de serem falsos AVCs. Pretendemos com este 
estudo avaliar o seu desempenho numa coorte de doentes por-
tugueses. 
Metodologia

 A FABS consiste em 6 variáveis sendo atribuído um pon-
to por cada variável: ausência de parésia facial, ausência de 
fibrilhação auricular, idade<50 anos, PA sistólica <150mmHg 
na apresentação, história prévia de convulsões e presença de 
sintomas sensitivos isolados. O ponto de corte estabelecido foi 
uma pontuação≥3. . 

Avaliámos retrospetivamente os doentes internados entre 
2007 e 2013 na Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria, 
registados na base dessa Unidade construída prospectivamen-
te. Todos os falsos AVCs internados neste período foram inclu-
ídos. Os falsos AVCs foram emparelhados com doentes com o 
diagnóstico de AVCs, distribuídos de forma equitativa ao longo 
dos anos e selecionados de forma aleatória. Para proceder à 

validação da pontuação na população portuguesa foi realizada 
uma curva ROC e a estatística C foi utilizada para determinar 
a acuidade da FABS para diagnóstico diferencial de AVC vs 
Falso AVC.  
Resultados

Foram incluídos no estudo 422 doentes, dos quais 220 
(52.1%) foram falsos AVCs.  Os diagnósticos mais comuns 
dos Falsos AVCs foram condições psiquiátricas (23%) e sín-
drome vertiginoso periférico (21%). Estatística C: 0.84; (inter-
valo de confiança 95% [CI], 0.80–0.88) indicam que um valor 
do FABS≥3 identifica “falsos AVCs” com uma sensibilidade de 
65% (95%CI, 60.5% -69.5%) e uma especificidade de 87%  
(95%CI, 83.8%-90.2%). Com um valor preditivo positivo de 
82%( 95%CI, 80.6% -87.5%) e um valor preditivo negativo de 
69.4% (95% CI, 65%-73.8%).
Conclusões

 A escala FABS apresentou um boa acuidade para diferenciar 
entre AVC e falso AVC numa coorte de doente portugueses. A 
acuidade foi contudo inferior à encontrada no estudo original 
o que se pode relacionar com o local e contexto da aplicação 
da escala. A utilidade desta escala deverá ser comparada com 
outras já desenvolvidas no diagnóstico de falsos AVCs. 
Compromissos

 projeto financiado pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte no 
âmbito do Programa “Educação pela Ciência”, GAPIC/FMUL. 

CO4. Podem os eventos de vida precipitar um Acidente Vascular  
 Cerebral?  
Cláudia Borbinha1, João Pedro Marto1, Manuel Salavisa1, Marlene Saraiva1, Luísa Alves1,2, Sofia Calado1,2, Miguel Viana Baptista1,2

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

Introdução
A ocorrência de eventos de vida tem sido apontada como um 

possível precipitante de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em-
bora, empiricamente, doentes e familiares estabeleçam uma 
relação entre eventos de vida e ocorrência de AVC, o papel 
destes factores psicológicos mantém-se por esclarecer. 
Objectivos

Investigar a associação entre eventos de vida significativos 
e a ocorrência de AVC.
Metodologia

Estudo prospectivo com duração de um ano, em que doen-
tes internados na enfermaria do Serviço de Neurologia foram 
submetidos a questionário sobre eventos de vida ocorridos no 
mês anterior ao AVC. Como controlos foram incluídos doentes 
com antecedentes de doença cerebrovascular (mRS 0-1), sem 
eventos agudos nos últimos 3 meses. Características demo-
gráficas, factores de risco vascular, número de eventos de vida, 
número de categorias de eventos de vida, impacto emocional 
de cada evento (escala de impacto entre 1 e 5) e cronologia 
entre evento e AVC/entrevista foram comparados entre ambos 

os grupos (teste chi-quadrado e teste T-student). Eventos com 
impacto emocional moderado-grave foram definidos quando 
escala ≥3. Assumiu-se significado estatístico para P≤0,05.
Resultados

 95 casos (52% homens, idades 64,1 ±15,1) foram compa-
rados com 35 controlos (54,2% homens, idades 67,6±16,3). 
Não se verificaram diferenças para idade, género, depressão. 
Doentes com AVC agudo reportaram maior número de eventos 
(média de 1,4 vs 0,9; P=0,04; IC: 0,0-1,1), de categorias de 
eventos (média de 1,3 vs 0,7; P=0,01; IC: 0,2-1,0), de eventos 
com impacto emocional moderado-grave (média de 1,1 vs 0,6; 
P=0,01; IC: 0,1-1,0) e de eventos ocorridos nas últimas 24 ho-
ras antes do AVC (média de 0,2 vs 0,0; P=0,05; IC: 0,0-0,4). 
Conclusões

 Este estudo sugere que a ocorrência de AVC pode ser in-
fluenciada pela exposição a eventos de vida com elevado im-
pacto emocional. Mais estudos serão necessários no sentido 
de explorar os mecanismos fisiopatológicos subjacentes e de 
desenvolver estratégias preventivas em doentes de risco.

Mariana Vargas1,2, Mariana Reis Costa1,2, Teresa Pinho e Melo1,3, Patrícia Canhão1,3, José Manuel Ferro1,3, Ana Catarina Fonseca1,2,3
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E-mail: mariana.a.vargas@gmail.com, catarinagfonseca@gmail.com
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CO5. As dissecções carotídeas associam-se a apófises estilóides  
 mais longas e mais próximas da artéria carótida interna
José Manuel Amorim1, Daniela Pereira2, Marta Rodrigues3, José Beato-Coelho4, Margarida Lopes5, André Cunha3, Sofia Figueiredo6, Mafalda 
Pinto2, Carla Ferreira5, João Sargento-Freitas4, Sérgio Castro3, João Pinho5

1-Serviço de Imagiologia – Departamento de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 
2-Área Funcional de Neurorradiologia, Serviço de Imagem Médica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
3-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho; 
4-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
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Introdução
A etiopatogenia das dissecções de artérias cervicais persiste 

algo incerta, exceptuando os casos mais óbvios de traumatis-
mo major e doença hereditária do tecido conjuntivo subjacente. 
Casos esporádicos de apófise estilóide (AE) longa relaciona-
da com dissecção carotídea têm vindo a ser reportados desde 
1999, mas só recentemente alguns estudos analisaram siste-
maticamente esta associação.   

Objectivo
Comparar características morfológicas da AE entre doentes 

com dissecção carotídea e doentes sem dissecção carotídea.

Metodologia
Estudo de caso-controlo retrospectivo, multicêntrico, com 

selecção de controlos emparelhados para idade e sexo. Defini-
ram-se como casos os doentes com diagnóstico de dissecção 
carotídea que tenham realizado angio-TC dos troncos supra-
-aórticos na fase aguda. Seleccionaram-se como controlos 
doentes com AVC isquémico ou AIT de qualquer causa que 
não dissecção arterial, e que tenham realizado angio-TC dos 
troncos supra-aórticos na fase aguda. Dois observadores in-
dependentes mediram o comprimento das AEs (mm) através 
de reformatações oblíquas das angio-TC e, adicionalmente, foi 
medida a distância entre as AEs e o centro do lúmen carotídeo 
(mm) no plano axial. Efectuou-se análise estatística univaria-
da, cálculo da concordância interobservador, comparação de 
médias com teste t-student, curvas ROC, regressão logística 
binomial para calcular o odds ratio (OR) e intervalo de confian-

ça de 95% (95%CI).

Resultados
 Incluíram-se 62 doentes com dissecção carotídea, 3 dos 

quais com dissecção carotídea bilateral (65 artérias com dis-
secção), e 70 controlos, que não diferiram entre si quanto a 
idade, sexo e NIHSS da admissão. A concordância interobser-
vador foi elevada para a medição do tamanho das AEs e para a 
distância entre AE-carótida (coeficiente de correlação interclas-
se de 0.888 e 0.757, respectivamente). As AEs ipsilaterais à 
dissecção foram mais longas do que as AEs dos controlos à es-
querda e à direita (35.8±14.4 Vs 30.4±8.9 e 30.3±8.2, p=0.011 
e p=0.008, respectivamente). A distância AE-carótida foi mais 
curta do lado da dissecção do que nos controlos à esquerda e 
à direita (6.3±1.9 Vs 7.2±2.1 e 7.0±2.3, p=0.003 e p=0.026, res-
pectivamente). A análise da associação da dissecção carotídea 
com o tamanho das AEs e com a distância AE-carótida mos-
trou áreas sob a curva de 0.615 (p=0.019) e 0.645 (p=0.002), 
respectivamente. Os ponto de corte com melhor sensibilidade 
e especifidade para presença de dissecção carotídea foram o 
tamanho da AE >30.1mm (OR=2.7, 95%CI=1.35-5.42), e a dis-
tância AE-carótida ≤6.7mm (OR=3.63, 95%CI=1.77-7.44).

Conclusões
 A associação de apófises estilóides longas e a distância cur-

ta entre a apófise estilóide e a artéria carótida interna nos doen-
tes com dissecção carotídea indiciam uma possível implicação 
etiopatogénica.

CO6. Estudo por Imagem de Ressonância Magnética cardíaca da 
 aurícula esquerda no AVC isquémico de etiologia indeterminada  
 (Estudo CAIUS)
Ana Catarina Fonseca1,2, Pedro Nascimento Alves1, Nuno Inácio3, Teresa Pinho e Melo1,2, Patrícia Canhão1,2, José M. Ferro1,2, 
Ana G. Almeida2,4

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa;
2-Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa; 3-Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures;
4-Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa
E-mail: mariana.a.vargas@gmail.com; catarinagfonseca@gmail.com

Introdução
Em 30% dos AVCs isquémicos não é possível identificar uma 

causa, mesmo após a realização de uma investigação clinica 
exaustiva. É possível que uma fracção destes AVCs tenha uma 
etiologia cardioembolica, contudo estes doentes podem ter al-
terações cardíacas, na ausência de fibrilhação auricular (FA), 
que não são actualmente  consideradas como associadas a 
AVC cardioembolico. 

Objectivo
 Comparar a estrutura e a função da aurícula esquerda nos 

doentes com diferentes etiologias de AVC.

Metodologia
 Amostra consecutiva de doentes internados entre Novembro 

de 2014 e Novembro de 2016 por AVC isquémico com idade 
superior a 50 anos. Foram excluídos doentes com alterações 
estruturais no ecocardiograma consideradas como causais 
para AVC (hipocinesia ou, acinesia ventriculares, valvulopatias 
reumatismais, cardiomiopatias, fracção de ejecção ventricu-
lar<40%, FOP-ASIA). Os AVCs foram classificados de acordo 
com a classificação TOAST tendo sido realizado um ECG e um 
Holter de 24 horas para detectar FA.  A RMN cardíaca 3Tesla 
foi realizada nos primeiros 3 meses após AVC, tendo sido ava-
liados parâmetros da estrutura e função da auricula esquerda 
(dimensões, fibrose, fracção de ejecção, “strain”).

Resultados
 Foram incluídos 96 doentes com idade média (desvio pa-

drão) de 68.3 (9.4) anos;17 doentes com cardioembolismo as-
sociado a FA, 47 doentes com AVC de etiologia indeterminado 
e 32 doentes com outra causa estabelecida (pequenos vasos, 
grandes vasos), não se verificando diferença estatística na ida-
de entre grupos. Na imagem de ressonância magnética foram 
posteriormente detectados 5 doentes com cardiomiopatia que 
não entraram na análise estatística :1 não compactada (AVC 
FA), 3 hipertrófica (2 AVC indeterminado) e 1 infiltrativa – (AVC 
indeterminado). 

As dimensões da aurícula esquerda foram significativamen-
te superiores nos indivíduos com AVC cardiombólico vs outras 
etiologias, não existindo diferença entre as dimensões da aurí-
cula nos indivíduos com AVC indeterminado vs outras causas. 
Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa na 
fracção de ejecção auricular (p=0.03) e percentagem de fibrose 
(p=0.04) dos indivíduos com AVC indeterminado vs outras cau-
sas. Verificou-se que a mediana da fracção de ejeção auricular 
foi inferior nos doentes com AVC de etiologia indeterminada e a 
percentagem de fibrose foi superior relativamente aos doentes 
com outras causas de AVC.

 
Conclusões

 A presença de alterações na estrutura e função da aurícula 
esquerda nos doentes com AVC de etiologia indeterminada re-
lativamente aos doentes com outras causas apoia a hipótese 
de uma doença da aurícula poder estar, na ausência de FA, 
associada a AVC. A RM permitiu adicionalmente adicionar 5 
casos de cardiomiopatia não identificados por ecocardiograma.
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CO7. Enquadramento da monitorização cardíaca prolongada na 
 doença vascular isquémica 
Pedro Lopes1, Patrícia Marques1, Fernando Silva1, Gustavo C. Santo1, Bruno Rodrigues1, Cristina Machado1, Carla Nunes1, Maria Macário1, 
João Sargento-Freitas1, Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal;
E-mail: pedromiglopes89@gmail.com

Introdução
A etiologia de uma percentagem relevante (20 a 40% casos) 

dos AVC isquémicos permanence indeterminada após estu-
do convencional. A cardioembolia, no contexto de fibrilhação 
auricular (FA) constitui uma das causas mais frequentes, pelo 
que a detecção de uma FA tem implicações terapêuticas impor-
tantes. Dada a frequente natureza assintomática e perfil paro-
xístico desta entidade, os métodos convencionais atualmente 
utilizados podem não ser suficientes para a detecção de FA. 
Através do recurso a monitorizações cardíacas mais prolonga-
das, têm sido descritas taxas superiores de deteção de FA em 
doentes com eventos vasculares de etiologia indeterminada. 
O registador de eventos compreende um registo electrocardio-
gráfico de grande duração (até 30 dias). O enquadramento e 
a importância deste exame na prática clínica ainda não estão 
bem definidos, estando a sua realização ao critério do médico.  

Objetivos
Analisar os resultados da monitorização do ritmo cardiaco 

por registador de eventos e estabelecer uma correlação com o 
momento de realização do estudo e outras variáveis, tentando 
estabelecer critérios para a realização deste exame.   

Metodologia
Realizámos um estudo observacional retrospectivo que in-

cluiu todos os doentes com o diagnóstico de AVC isquémico de 
etiologia indeterminada e que realizaram registo prolongado de 
ritmo cardiaco por registador de eventos, num hospital central, 

no periodo compreendido entre Setembro de 2014 e Novembro 
de 2016. Registámos os resultados, momento da realização do 
exame em relação ao evento vascular, bem como dados de-
mográficos, factores de risco vascular, clinicos e imagiológicos. 
Definimos o subgrupo de doentes com síndrome clínico-ima-
giológico sugestivo de êmbolo. Este grupo contempla doentes 
com defeito cortical associado a défice motor e/ou sensitivo e 
com lesão cortico/subcortical com dimensões superiores a 1,5 
cm em TAC Crânio Encefálica.  

Resultados
Na população estudada (N=56), foi identificada FA em 6 do-

entes (10.71% doentes). O momento de realização da monitori-
zação cardíaca prolongada não se correlacionou com o resulta-
do do exame. Verificámos que a incidência de FA diagnosticada 
foi superior nos doentes com síndrome clínico-imagiológico 
sugestivo de êmbolo (p = 0.034); Não registámos influência 
das outras variáveis em estudo na detecção de FA através do 
registador de eventos.  

Conclusões
Este trabalho demonstra que o síndrome clínico-imagiológico 

sugestivo de êmbolo com fonte não determinada constitui uma 
ferramenta importante na decisão da realização do registador 
de eventos, podendo, eventualmente, constituir uma orienta-
ção para a sua utilização. As restantes variáveis, incluindo o 
momento de realização do exame, não são preditoras de diag-
nóstico de FA neste contexto.

CO8. Células Progenitoras Endoteliais na neoangiogénese do   
 Acidente Vascular Cerebral Isquémico Agudo
João Sargento-Freitas1,2, Sezin Aday2, Fernando Silva1, Gustavo C Santo1, Ana Gouveia1, Cristina Marchado1, Bruno Rodrigues1, Miguel 
Cordeiro3, César Nunes3, Miguel Castelo-Branco3, Lino Ferreira2, Luís Cunha1

1-Unidade de AVC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal; 2-Centro de Neurociências e Biologia Celular, Coimbra, Portugal;
3-Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, Coimbra, Portugal
E-mail: sargentof@huc.min-saude.pt 

Introdução
As estratégias terapêuticas para o Acidente Vascular Cere-

bral (AVC) isquémico agudo tiveram uma evolução significativa 
nos últimos anos pela optimização da recanalização arterial. 
Contudo, a promoção da recuperação do tecido isquémico 
após a fase aguda permanece sem tratamentos eficazes. As 
células progenitoras endoteliais (EPC) são células estaminais 
com capacidade in vitro documentada de promoção da neo-
vascularização após insultos isquémicos, sendo ainda desco-
nhecido o seu papel e cronologia de ação no AVC isquémico. 
Estudos prévios documentaram associação da permeabilidade 
da barreira hemato-encefálica (BHE) em fase aguda com pior 
resultado clínico, no entanto, modelos animais indicam uma 
possível relação em fase subaguda com permeabilidade vas-
cular pela formação de neovasos imaturos.       

Objectivos
 Avaliar o impacto do número e capacidade funcional das 

EPC em diferentes tempos após AVC isquémico. 

Metodologia
 Incluímos doentes consecutivos com 18-80 anos e AVC is-

quémico no território de uma artéria cerebral média num estudo 
prospetivo observacional. Excluímos doentes submetidos a tra-
tamentos intra-arteriais; sempre que não fosse possível realizar 
qualquer dos exames no período pré-especificado; ou condi-
ções clínicas com possível interferência no resultado clínico 
ou EPCs. As EPC foram isoladas de sangue venoso periférico 
colhido no dia zero e sete após AVC. Após diferenciação por 

cultura celular, quantificámos as diferentes subpopulações de 
EPC e avaliámos as suas capacidades funcionais in vitro de 
migração e angiogénese. O resultado clínico foi definido pela 
escala de Rankin modificada aos três meses. Avaliámos a per-
meabilidade da barreira hemato-encefálica (BHE) por análise 
do coeficiente de transferência de volume (Ktrans) em Res-
sonância Magnética realizada ao dia zero e sete após AVC. 
Recanalização arterial foi avaliada por Doppler transcraniano 
codificado a cores.   

Resultados
 Incluímos 45 doentes com idade mediana de 70.0 anos 

(+-10.0), 53.3% do sexo masculino. O número de EPC no dia 
zero e sete não tiveram associação estatisticamente significa-
tiva com o resultado clínico nem permeabilidade da BHE. As 
propriedades angiogénicas e migratórias das EPC ao dia sete 
estiveram associadas com o resultado clínico aos três meses e 
permeabilidade da BHE no dia sete. A permeabilidade da BHE 
ao dia sete esteve associada com melhor resultado clínico aos 
três meses (OR: 0.897; 95%CI: 0.816-0.986; p=0.025).  

  
Conclusões

 As propriedades angiogénicas e migratórias das EPC em 
fase subaguda (dia sete) estão associadas ao resultado clínico 
após AVC. Esta associação parece ser mediada pela permea-
bilização da BHE ao sétimo dia. Os nossos resultados reforçam 
a necessidade de estudos randomizados para determinar a efi-
cácia terapêutica das EPC. 
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CO9. Papel do Tensor Difusão como preditor de isquémia cerebral  
 tardia e prognóstico funcional na hemorragia subaracnoideia aguda.
Isabel Fragata1, Marta Alves2, Ana Luisa Papoila2, Ana Paiva Nunes3, Patrícia Ferreira3, Nuno Canto Moreira4, Patrícia Canhão5

1-Centro Hospitalar de Lisboa Central, Serviço de Neurorradiologia - Faculdade Ciências Médicas Universidade Nova de Lisboa; 
2-Centro de Investigação CHLC, Faculdade Ciências Médicas Universidade Nova de Lisboa;
3-Unidade Cerebro-Vascular, Centro Hospitalar Lisboa Central; 
4-Neuroradiology Section, Centre for Imaging and Function, University Hospital Uppsala, Sweden;
5-Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Neurologia, Hospital de Santa Maria, CHLN. Lisboa, Portugal; Faculdade de Medicina, U. Lisboa
E-mail: isabelfragata@gmail.com

Introdução e Objectivos
Os parâmetros de Tensor Difusão (DTI) (anisotropia fraccio-

nal (FA) e coeficiente de difusão aparente (ADC)) em Resso-
nância Magnética (RM) são marcadores sensíveis e precoces 
de lesão cerebral em algumas patologias. Em doentes com 
hemorragia subaracnoideia (HSA) não traumática pretendeu-
-se avaliar se existia associação entre: 1) os parâmetros DTI 
obtidos nas primeiras 72h e a ocorrência de isquémica cerebral 
tardia (DCI) e o prognóstico; 2) os parâmetros DTI obtidos no 
período de maior incidência de vasospasmo e o prognóstico. 

Metodologia
Numa coorte prospectiva de 70 doentes com HSA não trau-

mática, quantificaram-se os parâmetros FA e ADC nas primei-
ras 72h, em diferentes regiões cerebrais. Quantificaram-se os 
mesmos parâmetros no período de maior incidência de va-
sospasmo (aos 8-10 dias), nos doentes em que foi possível 
realizar novo estudo RM. Utilizaram-se modelos de regressão 
logística para analisar a associação entre os valores de FA e 
ADC nas primeiras 72h e a ocorrência de DCI e mau prognós-
tico (mRS≥3) aos três meses, e entre os parâmetros DTI aos 
8-10 dias e o mau prognóstico aos três meses.  

Resultados
Nas primeiras 72h após HSA, os valores de FA registados no 

cerebelo associaram-se à ocorrência de DCI (OR=0,22; 95% 
CI: 0,06-0,78; p=0,019), observando-se por cada aumento de 
0,1 no FA uma redução de 78% na probabilidade de ocorrer 
DCI. Não se verificou associação entre os valores de ADC nas 
primeiras 72h e a ocorrência de DCI. Os valores de ADC no 
centro semi-oval frontal associaram-se de forma não significa-
tiva ao prognóstico aos 3 meses (OR=1,15, 95% CI: 0,99-1,34, 
p=0,061). 

Aos 8-10 dias, verificou-se associação entre o aumento de 
ADC no centro semi-oval frontal e o mau prognóstico (OR=1,29, 
95%CI: 1,04-1,60; p=0,020). Os valores de FA também se as-
sociaram ao prognóstico: por cada aumento de 0,1 no valor de 
FA no corpo caloso, houve uma redução em 66% na probabili-
dade de mau prognóstico (p=0,002). As outras variáveis que se 
associaram ao prognóstico foram a idade, a gravidade clínica 
(escala de GCS) e quantidade de sangue cisternal.

  
Conclusão

Estes resultados sugerem um possível papel dos parâmetros 
de DTI como marcadores de prognóstico na HSA: quando ob-
tidos precocemente, são predictores de DCI (FA no cerebelo); 
se avaliados no período do vasospasmo podem ser predictores 
independentes do prognóstico funcional (FA e ADC). 

CO10. ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA COM STENTING: EXPERIÊNCIA  
 INICIAL DE UM CENTRO
Marta Rodrigues1, André Cunha1, Henrique Costa2,3, Miguel Veloso2,3, Tiago Gregório3, Pedro Barros2,3, Ludovina Paredes3, José Mário 
Roriz4, Vítor Tedim4, Sérgio Castro1, Manuel Ribeiro1

1-Departamento de Imagiologia, Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 
2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 3-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
4-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre-Douro-e-Vouga
E-mail:marta56169@gmail.com

Introdução
A estenose carotídea é uma causa importante de AVC isqué-

mico, sendo responsável por 15-20% dos casos. O tratamento 
da estenose carotídea sintomática tem um papel essencial na 
prevenção secundária do AVC e, nos últimos anos, o stenting 
carotídeo tem surgido como uma opção terapêutica segura e 
eficaz. O benefício da revascularização carotídea está intima-
mente dependente da segurança do procedimento, ou seja, 
das complicações peri e pós-procedimento.        

Métodos
 Análise retrospetiva dos doentes submetidos a angioplastia 

carotídea com stenting, de forma eletiva, no Serviço de Imagio-
logia do CHVNGE, entre Abril 2015 e Dezembro 2016. Todos 
os doentes submetidos a tratamento de revascularização apre-
sentavam estenose carotídea >70% (critérios ecográficos). Fo-
ram utilizados stents de malha fechada (Abott Xact®) e stents 
em trança, com malha dupla (Terumo Roadsaver®), consoante 
a decisão do neurorradiologista de intervenção, sendo que em 
todos os casos foi utilizado um dispositivo de proteção distal. 
Foi definido como tratamento eficaz uma estenose residual 
≤30% (critérios angiográficos). Foram definidas como compli-
cações major de fase aguda (primeiros 30 dias pós-tratamen-
to): AVC, EAM ou morte. Todos os doentes foram avaliados por 
um neurologista vascular imediatamente após o procedimento 
e à data da alta; todos os doentes realizaram ecodoppler cervi-
cal e transcraniano pós-procedimento.  

  

Resultados
 Foram realizadas 51 angioplastias carotídeas com stenting 

(total de 50 doentes), com idade média de 70,5 anos (86% do 
sexo masculino). O tempo médio entre evento cerebrovascu-
lar e o procedimento foi de 10,2 dias. Em 88% dos casos o 
território carotídeo intervencionado correspondia ao hemisfério 
sintomático; em 6 doentes foi revascularizada a artéria caróti-
da “assintomática” (estes casos correspondiam a doentes com 
oclusão contralateral, com sinais de insuficiente compensação 
hemodinâmica intracraniana). O procedimento revelou-se efi-
caz em 98% dos casos. Tivemos duas complicações major, 
uma hemorragia intracraniana, numa topografia não eloquente, 
ao 5ºdia pós-procedimento (síndrome de hiperperfusão) e um 
caso de AVC em território da artéria cerebral anterior ao 2ºdia 
pós-procedimento (doente com estenose intracraniana conco-
mitante no território envolvido). Não se verificaram casos de 
oclusão aguda ou re-estenose precoce nos controlos ultrasso-
nográficos. 

 
Discussão

 O stenting carotídeo é uma técnica cirúrgica endovascular 
minimamente invasiva sendo uma opção terapêutica segura e 
eficaz, inclusive em doentes de elevado risco. Foi obtida uma 
elevada eficácia terapêutica, com reduzida morbilidade e au-
sência de mortalidade, pese a amostra em estudo retratar uma 
população com doentes de elevado risco, com estenoses se-
veras sintomáticas e, na maioria, com estenoses significativas 
no eixo carotídeo contralateral.
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CO11. Recanalização espontânea de oclusão da artéria carótida 
 interna extracraniana pode acontecer também nas de causa  
 aterotrombótica

Introdução
A recanalização espontânea de oclusões aterotrombóticas 

da artéria carótida interna extracraniana (ACI) tem sido rara-
mente descrita na literatura. Este trabalho tem como objecti-
vo avaliar a frequência da recanalização parcial destas lesões 
através de eco-Doppler carotídeo em doentes cuja primeira 
manifestação foi um AVC isquémico.

Metodologia
Foram revistos, retrospectivamente, os exames de eco-

-Doppler carotídeo de doentes com AVC isquémico por oclusão 
da ACI, durante um período de 12 anos. Critérios de inclusão: 
doentes com oclusões proximais (critérios ultrassonográficos 
morfológicos e velocimétricos) e com exames de controlo. Cri-
térios de exclusão: casos suspeitos ou confirmados de dissec-
ção ou oclusão embólica mais distal, e casos de recanalização 
proximal mas sem aceleração do fluxo (sugerindo manutenção 
da oclusão mais distalmente).  

Resultados
Dos 518 casos de oclusão sintomática da ACI, 241 apresen-

tavam oclusão aterotrombótica proximal da ACI extracraniana, 
82 realizaram exames de seguimento e 11 apresentavam cri-
térios ultrassonográficos morfológicos e velocimétricos para 
recanalização parcial proximal da ACI, passando a apresentar 
uma estenose segmentar com aceleração significativa de fluxo. 
O tempo médio de latência entre o exame inicial e o exame de 
reavaliação foi de 15,1 meses no grupo que permaneceu com 
oclusão e 8,3 meses no grupo com recanalização parcial. Três 
dos 11 doentes foram submetidos a revascularização terapêuti-
ca, com posterior normalização das alterações hemodinâmicas 
intracranianas de colaterização prévias à intervenção. 

Conclusões
Este estudo sugere que poderá ser útil a realização de pelo 

menos um exame de seguimento em doentes com oclusão re-
cente da ACI, dado que a recanalização parcial pode indicar 
a necessidade de revascularização cirúrgica ou endovascular 
para prevenção secundária de AVC.

Introdução
A trombólise endovenosa com alteplase (rtPA) pode estar as-

sociada a crises clínicas e atividade epileptiforme no EEG. Nos 
doentes tratados com rtPA as crises epilépticas podem ter uma 
influência negativa no prognóstico funcional.  

   
Objetivos

Comparar a frequência de crises e alterações eletroencefalo-
gráficas em doentes com AVC isquémico agudo tratado ou não 
com rtPA; Avaliar a influência de crises epilépticas no prognós-
tico funcional dos doentes, tratados ou não com rtPA.  

Metodologia
Estudo prospectivo de doentes com AVC isquémico agudo 

da circulação anterior internados consecutivamente na Unida-
de de AVC e com seguimento de um ano. Os doentes tinham 
que ser previamente independentes, ter um NIHSS na admis-
são ≥ 4, uma lesão isquémica aguda na neuroimagem e ausên-
cia prévia de crises epilépticas. Os doentes foram submetidos 
a avaliação clínica e complementar padronizada. Um registo 
de vídeo-EEG foi efetuado em 72 horas (1.º EEG), durante a 
admissão (diariamente até ao dia 7 e depois se agravamento 
neurológico), na alta e 1 ano após o AVC. Foi considerado um 
prognóstico funcional desfavorável uma pontuação na escala 
modificada de Rankin ≥3. 

Resultados
Foram incluídos 151 doentes (101 tratados com rtPA). 
A frequência das crises não foi diferente nos doentes trata-

dos e não tratados com rtPA (24.8% vs. 26%; p=0.868). No 1.º 
EEG, os doentes tratados com rtPA tiveram mais frequente-
mente uma lentificação difusa da eletrogénese de base [43.6% 
vs. 26.0%, p=0.036]. Esta diferença não se observou na alta 
[24.0% vs. 19.1%, p=0.517] nem um ano após o AVC [11.8% 
vs. 10.0%, p=0.765].  Não foram encontradas diferenças na 
frequência de atividade epileptiforme (p=0.867) nem de des-
cargas periódicas (p=0.381) no EEG entre os dois grupos.

As crises pós-AVC não foram preditoras de um prognóstico 
funcional desfavorável aos 12 meses pós-AVC, quando ajusta-
das num modelo de regressão logística para a idade, gravidade 
clínica e dimensão do enfarte. A percentagem de doentes com 
crises e prognóstico desfavorável 12 meses após o AVC  foi 
semelhante no grupo de doentes tratados e não tratados com 
rtPA (76% vs. 76.9%%, p=1.000).     

Conclusões
O rtPA não está associado a um risco aumentado de fenóme-

nos epilépticos clínicos nem eletroencefalográficos. O prognós-
tico funcional dos doentes com crises pós-AVC não é diferente 
nos doentes submetidos a rtPA.
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CO13. O enfarte da ínsula não é preditor independente de mortalidade  
 em doentes com AVC isquémico submetidos a trombólise 
 endovenosa

Introdução
Alguns estudos têm demonstrado uma associação entre pior 

prognóstico funcional e maior mortalidade nos doentes com 
AVC isquémico com lesão isquémica envolvendo a ínsula. A 
justificação para esta associação é especulativa e inclui a pos-
sibilidade do enfarte insular provocar disfunção autonómica 
cardíaca, compromisso na regulação da cognição e emoção, 
contribuir para anosognosia e ser um marcador de lesões is-
quémicas envolvendo áreas motoras.

        
Objectivo
 Estudar a influência do enfarte insular no prognóstico a médio 
prazo dos doentes com AVC isquémico submetidos a trombó-
lise.

Métodos
 Avaliação retrospectiva de todos os doentes com AVC is-

quémico de qualquer território arterial, submetidos a trombóli-
se endovenosa desde Fevereiro/2007 a Dezembro/2015, com 
NIHSS às 24h após tratamento >0. Caracterização demográfi-
ca e clínica da população e revisão individual da neuroimagem 
após trombólise (até 7 dias), para identificação de enfarte re-
cente envolvendo o córtex insular (dois observadores indepen-
dentes). Sobrevida no 1º ano colhida através do Registo Nacio-
nal do Utente. Análises univariada, curvas de Kaplan-Meier e 
regressão de Cox multivariada.

Resultados
 Foram incluídos  561 doentes, idade mediana de 74 anos 

(IQR=66-80), 42.8% do sexo masculino, 91.4% com AVC 
do território carotídeo e NIHSS mediano na admissão de 15 
(IQR=10-19). A concordância interobservador para existência 
de enfarte insular foi boa (kappa=0.78, p<0.001). O enfarte in-
sular foi identificado em 298 doentes (53.1%). Os doentes com 
enfarte insular não diferiram dos doentes sem enfarte insular no 
que diz respeito ao sexo, idade e factores de risco vascular. Os 
doentes com enfarte insular tinham NIHSS na admissão e às 
24h após trombólise superior (p<0.001), tempo clínica-agulha 
inferior (p=0.009), ASPECTS inferior (p<0.001) e mais frequen-
temente apresentavam etiologia cardioembólica (p=0.002). Na 
análise de sobrevida univariada o enfarte insular associou-se 
a um risco mais elevado de mortalidade no 1º ano, e apesar 
desta associação se manter quando ajustada para variáveis 
confundidoras de interesse incluíndo o NIHSS na admissão, 
a associação deixa de existir quando no modelo é incluído o 
NIHSS às 24h após trombólise (HR=1.51, 95%CI=0.88-2.57).

Conclusões
 O enfarte insular em neuroimagem de seguimento de do-

entes com AVC isquémico tratados com trombólise associa-se 
a maior mortalidade no 1º ano, mas a predição de mortalidade 
pelo estado neurológico às 24h após trombólise sobrepõe-se 
à existência de enfarte insular. Mesmo em doentes com en-
farte insular estabelecido, a revascularização cerebral eficaz e 
atempada e a consequente melhoria neurológica precoce são 
os determinantes fundamentais da sobrevida a médio prazo.

Introdução
Apesar da fosfatase alcalina (FA) ser principalmente usada 

como marcador de doença hepática ou óssea, é também reco-
nhecida a sua expressão nas células endoteliais dos capilares 
vasculares e a sua possível associação com disfunção da bar-
reira hemato-encefálica. A sua ubiquidade biológica tornou-a 
um alvo terapêutico documentado e em desenvolvimento para 
diversas patologias. Contudo, desconhece-se ainda o seu pa-
pel na fase aguda do AVC isquémico (AVCi) e relação com a 
rtPA endovenosa (rtPA-iv). 

   
Objetivos

Avaliar a influência da FA na evolução clínica de doentes 
com AVCi agudo submetidos a rtPA-iv. 

Metodologia
Estudo de coorte histórica incluindo doentes consecutivos 

com AVCi submetidos a rtPA-iv entre julho de 2010 e junho 
de 2015. Foram excluídos os doentes com antecedentes de 
doença hepática ou óssea bem como aqueles com modified 
Rankin Scale (mRS) prévio superior a dois. Os valores de FA 
foram avaliados a partir de colheita realizada durante a fase 

aguda do AVCi, no serviço de urgência, previamente a rtPA-iv. 
O resultado funcional foi avaliado pelo mRS aos três meses. 
Aplicaram-se modelos de regressão lineares univariados e or-
dinais multivariados para preditores de resultado clínico.

Resultados
Foram incluídos 540 doentes, 54.30% do género masculino, 

idade média de 73.69±11.69 anos e NIHSS médio na admissão 
de 15.28±6.85. O valor médio de FA foi de 81.44mg/dL±36.03 
mg/dL. Em análise univariada, a FA associou-se a idade, gé-
nero, fibrilhação auricular, insuficiência cardíaca, valores das 
transaminases, da γ-glutamil transferase e da proteína-C rea-
tiva, NIHSS na admissão e presença de recanalização às seis 
horas. Após ajuste para estes fatores, o valor de FA foi preditor 
independente do resultado funcional aos 3 meses (OR: 1.01, 
IC95%: 1.00-1.01, p=0.004).   

Conclusão
A FA pode estar envolvida na fisiopatologia da fase aguda 

do AVCi. Valores mais elevados na fase aguda do AVCi estão 
associados a um pior resultado funcional aos 3 meses. 

CO14. Fosfatase alcalina e resultado funcional em doentes com AVC  
 isquémico submetidos a fibrinólise endovenosa
João Durães1, José Beato-Coelho1, Diana Oliveira2, Pedro Verão3, Luís Sacramento1, Cristina Machado1, Bruno Rodrigues1, Carla Cecília1, 
Maria Carmo Macário1, Fernando Silva1, Gustavo Santo1, João Sargento-Freitas1, Luís Cunha1, António Freire1

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
2-Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
3-Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano

José Manuel Araújo1, José Nuno Alves1, Margarida Lopes1, José Manuel Amorim2, Manuel Ribeiro3, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 
3-. Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho
E-mail: josedearaujo88@gmail.com



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
 O

R
AI

S

26 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

CO15. Trombólise endovenosa no tratamento do acidente    
 vascular cerebral isquémico agudo em doentes com 
 aneurismas intracranianos não rotos 

Introdução
Actualmente a única terapêutica farmacológica aprovada no 

tratamento do AVC isquémico (AVCi) agudo é a trombólise com 
o activador do plasminogénio tecidual recombinante (rtPA) en-
dovenoso (EV), cuja complicação mais temida é a hemorragia 
intracraniana sintomática (HICS). A presença de aneurismas 
intracranianos não rotos (AINR) comporta um aumento teórico 
do risco de ruptura pós-trombólise, pelo que esta se mantém 
uma contraindicação e a elegibilidade destes doentes para tra-
tamento fibrinolítico permanece controversa.        

Objectivos
Avaliar a taxa de complicações do tratamento com rtPA EV 

em doentes com AINR num centro hospitalar terciário.  

Métodos
Estudo retrospectivo, observacional, unicêntrico, em que fo-

ram revistos os registos clínicos de doentes consecutivos com 
AVCi agudo tratados com rtPA EV num hospital terciário entre 
Janeiro de 2013 e Novembro de 2016. Foram incluídos doen-
tes com AINR identificados acidentalmente. Foram excluídos 
doentes com aneurismas previamente tratados. Foram regis-
tadas as características clínico-demográficas, imagiológicas, e 
a ocorrência, às 24 horas, de hemorragia intracraniana (HIC), 
nomeadamente hemorragia intracerebral (HICe) e hemorragia 
subaracnoideia (HSA); de HICS (definida como HIC resultante 
num aumento de pelo menos 4 pontos na National Institutes of 
Health Stroke Scale ou morte); e morte por ruptura de aneuris-
ma. Fez-se uma análise descritiva desta amostra seguida de 

uma análise comparativa com uma população de doentes pre-
viamente tratados com rtPA EV no mesmo centro entre 2009 e 
2013. Utilizaram-se os testes qui-quadrado e t-student confor-
me apropriado.     

Resultados
 De entre os 790 doentes tratados, 18 (2.28%) tinham AINR. 

A maioria dos aneurismas era sacular (n=17, 94.4%), de pe-
quenas dimensões (com maior diâmetro ≤ 5mm; n=16, 88.9%) 
e localizava-se na circulação anterior (n=14, 77.8%). Quatro 
doentes com AINR desenvolveram HIC (22.2%). Destes, 3 
(16.7%) desenvolveram HICe; 3 (16.7%) desenvolveram HICS, 
e 2 (11.1%) desenvolveram HSA. Não foi registada nenhu-
ma morte por ruptura de aneurisma. Na análise comparativa 
desta amostra com a população de referência, não se verifi-
cou diferença estatisticamente significativa na incidência de 
HICe (16.7% vs. 20.7%; p=0.472) e HICS (16.7,% vs. 5.8%; 
p=0.089).

 
Discussão e Conclusões

 Até à data, foi reportado um número insignificante de ca-
sos de ruptura de AINR em doentes submetidos a rtPA EV. Os 
estudos dedicados ao tema não encontraram um aumento sig-
nificativo na taxa de complicações hemorrágicas em doentes 
com AINR. De forma semelhante, os nossos resultados suge-
rem que a terapêutica fibrinolítica EV em doentes com AINR 
de pequenas dimensões não está associada a maior risco he-
morrágico.

CO16. Telemedicina na era da abordagem endovascular no 
 tratamento do AVC isquémico: a experiência de 15 meses de  
 articulação em rede numa região de Portugal

Introdução
O início de 2015 ficou marcado pela apresentação de vários 

estudos que demonstraram o  benefício inequívoco da aborda-
gem endovascular em doentes com AVC isquémico e oclusão 
de grandes vasos. Este facto, tornou necessária uma optimi-
zação da articulação entre Unidades de AVC (UAVC) de nível 
A (que dispõem deste recurso terapêutico) e UAVC de nível B.

Em 1 de Setembro de 2015 teve início, na região Centro de 
Portugal Continental, um projecto visando esse fim, com recur-
so à telemedicina, a qual permite visualizar, em tempo real, os 
exames de imagem cerebral e o próprio doente, quando ne-
cessário. 

 
Objetivos

Avaliação da frequência de activação da teleconsulta da Via 
Verde do AVC e as decisões clínicas tomadas.

Metodologia
Estudo retrospectivo descritivo, incidindo sobre o universo 

de doentes consecutivos a quem foi solicitada a teleconsulta da 
via verde do AVC na região Centro, no período compreendido 
entre 1 de Setembro de 2015 e 30 de Novembro de 2016.  A co-
lheita dos dados fez-se através da consulta do registo electró-
nico disponível na base de dados da instituição com UAVC de 
nível A, complementado, quando necessário, por informação 
disponibilizada pelas outras Unidades que integram o projecto. 
Foram excluídos os doentes com AVC hemorrágico. 

Resultados
Do total de 479 teleconsultas, foram incluidos os dados de 

448 doentes (idade média 65,5±12,9 anos; 50,1% do género 
masculino; NIHSS médio à admissão de 12,2±7,9 pontos). Em 

98 doentes (21,9%) foi proposto início de fibrinólise endove-
nosa no hospital de entrada e transferência emergente para 
instituição com UAVC de nível A; 49 (10,9%) (com alguma 
contra-indicação à realização de trombólise) foram transferidos 
para ponderação de trombectomia primária; em 138 (30,8%) 
foi sugerida a realização de fibrinólise endovenosa no hospital 
com UAVC de nível B, recomendando-se a permanência na-
quela instituição; nos restantes 163 (36,4%), onde se incluem 
24 (5,4%) com quadros mimetizadores de AVC, propôs-se a 
vigilância no hospital contactante, sem qualquer tratamento 
reperfusor. Neste período, 194 doentes foram submetidos a 
trombectomia na instituição com UAVC de nível A, dos quais 63 
(32,5%) eram provenientes dos diversos hospitais com UAVC 
de nível B que integram a referida rede.  

Conclusões
A articulação em rede das Unidades de AVC com recurso à 

telemedicina é exequível, ajudando na decisão clínica a tomar. 
Parece permitir, igualmente, uma optimização dos recursos, 
transferindo com carácter emergente os potenciais candidatos 
a trombectomia e evitando o transporte desnecessário dos res-
tantes.

Agradecimentos
J. Martins Nunes, E. Castela (Centro Hospitalar e Univer-

sitário de Coimbra), José Tereso (Administração Regional de 
Saúde do Centro), Alice Luzio (Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica), J. Grilo Gonçalves  (Hospital Distrital da Figueira 
da Foz), Cristina Machado, M. Carmo Macário, César Nunes, 
Carla Nunes, Bruno Rodrigues, Fernando Silva, Pedro Lopes, 
Graça Fernandes; M. Céu Nunes (Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra).

Ricardo Varela1, Gustavo C Santo1, Egídio Machado2, Abílio Gonçalves3, Renato Saraiva4, Dulcidia Sá5, Ana Gomes6, Nuno Costa7, Vítor 
Branco8, Eugénia André9, João S. Freitas1,António Gandra de Almeida10, Regina Pimentel11, Fernando Gomes da Costa11, Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Neurorradiologia do C. Hospitalar e Universitário de Coimbra; 
3-Hospital Distrital da Figueira da Foz; 4-Centro Hospitalar de Leiria; 5-Centro Hospitalar do Baixo Vouga; 6-Centro Hospitalar de Tondela-Viseu
7-Unidade Saúde Local da Guarda; 8-Centro Hospitalar da Cova da Beira; 9-Unidade Saúde Local de Castelo Branco; 
10-Instituto Nacional de Emergência Médica; 11-Administração Regional de Saúde do Centro
E-mail: ricardoathayde@gmail.com

Soraia Vaz1, Ariana Barros1, João Sequeira1, Pedro Brás1, Catarina Perry da Câmara2, Patrícia Ferreira3, Ana Paiva Nunes3

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa; 
3-Unidade CerebroVascular, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa
E-mail: soraia.teixeira2@gmail.com



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
 O

R
AI

S

27LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

CO17. Tratamento Endovascular do AVC Isquémico da circulação  
 anterior com 6-24 horas de sintomas ou hora de instalação  
 desconhecida
Telma Santos1, Marta Rodrigues2, Andreia Carvalho1, André Cunha2, Henrique Costa1,3, Tiago Gregório3,4, Ludovina Paredes3,4, 
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Introdução
O AVC isquémico é um processo dinâmico em que a área 

de tecido cerebral enfartado varia não só em função do tempo 
decorrido desde o seu início, mas também em função de vá-
rios outros factores, destacando-se, por exemplo, a “qualidade” 
da circulação colateral. Depreende-se, assim, que existe uma 
importante variabilidade individual na “velocidade” a que se 
instala a área de enfarte, tornando possível que determinados 
doentes beneficiem de tratamentos de reperfusão para além 
das janelas temporais actualmente estabelecidas.      

Métodos
 Análise do registo prospetivo dos doentes submetidos con-

secutivamente a tratamento endovascular da circulação ante-
rior, com tempo sintomas-punção femoral >6 horas ou hora de 
instalação dos défices neurológicos desconhecida. Os prin-
cípios gerais de selecção para tratamento endovascular são 
semelhantes aos da população geral. No entanto, o protocolo 
de selecção da nossa instituição para este subgrupo de doen-
tes determina algumas diferenças: a necessidade de um me-
nor “core” de enfarte estabelecido (ASPECTS>7), um limiar de 
NIHSS superior (>10), assim como a obrigatoriedade de con-
sentimento informado (doente ou representante legal).  

 
Resultados

Realizaram-se 156 trombectomias mecânicas, tendo sido 
identificados 26 casos com tempo sintomas-punção femoral 
>6horas (14 casos “wake-up strokes”); o tempo médio sinto-
mas-punção femoral foi de 7:41h [6:30-14:40h]. Esta popula-

ção caracteriza-se por uma idade média de 66,7 anos, 46,2% 
homens, NIHSS inicial 17, ASPECTS 8 (medianas), 69,2% de 
oclusões segmento M1 ACM, salientando-se 30,8% de casos 
com oclusão concomitante da artéria carótida interna cervical 
ipsilateral. Taxa de recanalização eficaz (mTICI>2a) de 92,3% 
(50% de mTICI 3). Taxa de mortalidade 0%; 3,8% de casos de 
hemorragia intracraniana sintomática. Aos 3 meses, 69,2% dos 
doentes readquiriram independência funcional (mRankin<3). 
Analisando em particular a população de doentes com “wake-
-up strokes”, salienta-se o facto de 78,6% apresentarem 
mRankin <3 aos 3 meses, bem como a ausência de complica-
ções hemorrágicas.

Discussão
 Apresentamos população de doentes com características 

demográficas, clínicas (NIHSS) e imagiológicas (ASPECTS) no 
momento da apresentação similares às da população tratada 
com <6 horas desde o início dos sintomas.  Mantendo como 
princípio geral de selecção dos doentes a existência de misma-
tch clínico-imagiológico significativo, foi possível atingir taxas 
de eficácia (independência funcional aos 3 meses de 69,2%) 
e segurança (taxa de hemorragias sintomáticas <4%), muito 
semelhantes às da restante população. Aguardam-se os resul-
tados dos vários ensaios clínicos actualmente em curso, que 
procuram comprovar o benefício do tratamento endovascular 
neste subgrupo de doentes, de forma a que, definitivamente, 
muitos destes doentes não sejam tratados exclusivamente com 
base no tempo.

CO18. Tratamento endovascular do Acidente Vascular Cerebral 
 isquémico da circulação anterior - evidência cumulativa do  
 “mundo real”

Introdução
Comprovada a eficácia e segurança do tratamento endovas-

cular, no tratamento do AVC isquémico agudo por oclusão de 
grande vaso da circulação anterior, nas condições dos ensaios 
clínicos randomizados e controlados, encontramo-nos atual-
mente na fase de avaliação da segurança e eficácia deste tra-
tamento no “mundo real”, questionando-se a reprodutibilidade 
dos resultados nestas condições.  

Metodologia
Análise do registo prospetivo dos doentes submetidos con-

secutivamente a tratamento endovascular da circulação ante-
rior, entre janeiro de 2015 e agosto de 2016. Os critérios de 
seleção basearam-se no consenso publicado pela European 
Stroke Organisation, nomeadamente independência funcional 
prévia (mRankin <2), idade ≥18 anos, gravidade dos défices 
neurológicos (NIHSS ≥6), ausência de sinais precoces de is-
quemia significativos na TC-CE (ASPECTS ≥6) e oclusão de 
grande vaso confirmada em angio-TAC.   

Resultados
No período temporal considerado foram realizadas 135 trom-

bectomias mecânicas da circulação anterior. Esta população 
caracteriza-se por uma idade média de 70 anos [33-90 anos], 
com o subgrupo de ≥80 anos representando 30% dos doentes, 
44% homens, com NIHSS à admissão de 17 e ASPECTS de 
8 (medianas). Verifica-se um predomínio de oclusões do seg-

mento M1 da artéria cerebral média (54,1%), com 15,6% casos 
de oclusão concomitante da artéria carótida interna cervical ip-
silateral; a trombólise endovenosa foi realizada em 70,4% dos 
doentes. Obteve-se uma taxa de recanalização eficaz (mTICI 
>2a) de 88,1% (53,3% mTICI 3), com tempos punção femoral-
-1ª passagem 24 min e sintomas-recanalização de 303 min 
(medianas). Aos 3 meses, 65,2% dos doentes readquiriram in-
dependência funcional (mRankin <3); quando analisamos em 
função do tipo de recanalização, verificamos 75,0% de inde-
pendência funcional no subgrupo mTICI 3 vs 61,7% no mTICI 
2b. A mortalidade aos 3 meses foi de 10,4% (aproximadamente 
1/3 de causa neurológica), com 3,7% casos de hemorragia in-
tracraniana sintomática. 

Conclusões
Apresentamos uma população com características clínicas e 

imagiológicas semelhantes às dos ensaios clínicos, salientan-
do-se a elevada taxa de recanalização (próxima dos 90%), bem 
como o facto de cerca de 2/3 dos doentes terem readquirido 
independência funcional aos 3 meses (3/4 quando alcançada 
recanalização completa). Portanto, esta evidência do “mundo 
real” reforça a ideia da reprodutibilidade dos resultados dos 
ensaios na prática clínica, à semelhança dos 90% de recana-
lização eficaz e 58% de independência funcional aos 3 meses 
alcançados nos primeiros 500 doentes incluídos no Trevo Re-
triever Registry.
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CO19. Tratamento endovascular do Acidente Vascular Cerebral   
 isquémico agudo da circulação posterior

Introdução
O AVC isquémico por oclusão vertebro-basilar aguda asso-

cia-se a défices neurológicos graves e elevada taxa de morbi-
-mortalidade, sobretudo quando não há recanalização precoce. 
Não existindo ensaios clínicos randomizados que comprovem 
o benefício do tratamento endovascular nestes casos, várias 
séries retrospetivas com pequena amostragem parecem de-
monstrar a eficácia e segurança da trombectomia mecânica 
com stent-retrievers na oclusão de grande vaso da circulação 
posterior. De acordo com as recomendações da European 
Stroke Organisation, o tratamento endovascular nesta situação 
é considerado uma opção terapêutica, em doentes seleciona-
dos (classe III, nível B).        

 
Metodologia

 Análise do registo prospetivo dos doentes submetidos 
consecutivamente a tratamento endovascular da circulação 
posterior, entre janeiro de 2015 e agosto de 2016. Os doen-
tes foram selecionados com base na independência funcional 
prévia (mRankin <2), idade ≥18 anos, oclusão de grande vaso 
da circulação posterior confirmado por angio-TAC e existência 
de mismatch clínico-imagiológico significativo (área de enfarte 
estabelecido vs clínica/tecido cerebral em risco).
Resultados

 No intervalo de tempo supracitado realizaram-se 156 
trombectomias mecânicas, sendo 21 da circulação posterior 
(13,5%). Esta população apresenta uma idade média de 63 

anos [19-81 anos], 62% homens, com NIHSS à admissão de 
16 (mediana) e apresentação clínica em coma em 7 casos 
(33,3%); verifica-se um predomínio de oclusões do segmento 
distal da artéria basilar (52,4%). A trombólise endovenosa foi 
realizada em 57,1% destes doentes. Em 76,2% dos casos al-
cançou-se recanalização eficaz (mTICI>2a), com 57,2% mTICI 
3. Aos 3 meses verificou-se independência funcional (mRankin 
<3) em 47,6% dos doentes. A taxa de mortalidade foi de 28,6% 
(66,6% de causas neurológicas, sendo que nenhum dos doen-
tes falecidos apresentou recuperação neurológica pós-proce-
dimento); nos doentes com apresentação clínica em coma a 
mortalidade foi de 71,4% (taxa de recanalização semelhante à 
da população geral).

Conclusões
 Nesta pequena série, verificamos recanalização eficaz em 

3/4 dos casos, com cerca de metade dos doentes a readquiri-
rem independência funcional aos 3 meses. Embora a compa-
ração não seja fácil, dada a importante variabilidade existente 
nas múltiplas séries retrospetivas, os nossos resultados estão 
em “linha” com estas, quer no que diz respeito à taxa de re-
canalização (com os resultados publicados a variarem entre 
74 e 96%), quer em relação à independência funcional aos 3 
meses (30-56%) ou à taxa de mortalidade (6-35%). Salienta-se 
a elevada taxa de mortalidade nos doentes com apresentação 
em coma, mesmo quando verificada recanalização eficaz, tra-
duzindo a dificuldade de seleção neste subgrupo de doentes.
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CO20. Angioplastia carotídea com stenting emergente no contexto de  
 tratamento endovascular do AVC isquémico agudo

Introdução
A publicação de vários estudos randomizados veio compro-

var a eficácia da trombectomia mecânica com stent retriever 
nas oclusões de grande vaso da circulação anterior; no entan-
to, continua a não existir consenso relativamente ao tratamento 
das lesões em tandem -  são cerca de 20% os doentes com 
oclusões intracranianas associadas a oclusão/estenose grave 
da ACI cervical.

De acordo com vários grupos, a melhor estratégia terapêu-
tica é a realização de trombectomia mecânica seguida, no 
mesmo tempo, de angioplastia/stenting carotídeo, prevenindo 
assim a embolização distal e mantendo o fluxo adequado no 
território em risco. Esta estratégia apresenta dois riscos óbvios: 
a oclusão aguda intra-stent – em doentes sem anti-agregação 
plaquetária efetiva – e a hemorragia intracraniana – em doen-
tes com enfarte cerebral recente e, muitas vezes, submetidos a 
trombólise endovenosa.

       
Metodologia

 Análise retrospetiva dos doentes com oclusões/estenoses 
suboclusivas de causa aterosclerótica em tandem, submetidos 
a tratamento endovascular do AVC isquémico agudo da circu-
lação anterior seguido de stenting carotídeo emergente, entre 
Fevereiro de 2015 e Novembro de 2016. 

Resultados
 Foram realizadas 186 trombectomias mecânicas, com sten-

ting carotídeo emergente em 16 doentes. Esta população apre-

senta uma idade média de 66 anos, 88% de homens; NIHSS 
à admissão de 16 (mediana).  A trombólise endovenosa foi re-
alizada em 75% e alcançou-se recanalização eficaz (TICI2b/3) 
em 93,7%. Em todos os casos foi utilizada uma abordagem 
retrógrada (trombectomia mecânica seguida de stenting caro-
tídeo). Verificou-se 1 caso de hemorragia intracraniana sinto-
mática (não submetido a trombólise EV prévia) e 1 caso de 
oclusão precoce intra-stent (primeiras 24h; sem implicações 
clínicas); apresentamos em detalhe estes dois casos. Aos 3 
meses verificou-se independência funcional (mRankin 0-2) em 
64% dos doentes.

Discussão e Conclusão
 Confrontando a literatura com a nossa experiência no sten-

ting carotídeo eletivo, estabelecemos um protocolo baseado 
numa anti-agregação sub-óptima, privilegiando, assim a au-
sência de complicações hemorrágicas – “apenas” num doente 
se verificou transformação hemorrágica com significado clínico, 
por sinal na ausência de terapêutica fibrinolítica prévia. A nossa 
metodologia demonstrou, em simultâneo, baixo potencial trom-
bogénico dos stents, todavia, obtivemos trombose intra-stent 
num doente, para a qual deverá ter contribuído uma questão 
mecânica, no limite distal do stent.

Concluímos que a angioplastia carotídea com stent emer-
gente no contexto da trombectomia é segura e eficaz, com bai-
xa taxa de complicações e com taxas de recuperação funcional 
semelhante à restante população submetida a trombectomia.

André Cunha1, Sofia Figueiredo3, Andreia Carvalho3, Marta Rodrigues1, Ludovina Paredes2,4, ; Tiago Gregório2,4, Miguel Veloso2,3, 
Pedro Barros2,3, Sérgio Castro1, Manuel Ribeiro1

1-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho E.P.E.;
2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho E.P.E.;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho E.P.E.;
4-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho E.P.E.
E-mail: andrecunha86@hotmail.com



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
 O

R
AI

S

29LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2017
PORTO

CO21. Complicações peri-procedimento da trombectomia cerebral

Angelo Carneiro, José P.R. Pereira, Viriato Alves, João Xavier
Serviço de Neurorradiologia – Centro Hospitalar do Porto
E-mail: angelocarneiro.neurorradiologia@chporto.min-saude.pt

Introdução
A trombectomia é um tratamento com eficácia demonstrada 

no enfarte cerebral agudo por oclusão de grande vaso. Apesar 
de pouco frequentes, há complicações peri-procedimento que 
podem ter impacto negativo no desfecho clínico.

       
Objetivos

 Apresentar a taxa de complicações da trombectomia cere-
bral, evidenciando exemplos das complicações mais graves.  

  
Metodologia

 Análise retrospetiva de uma base de dados mantida pros-
pectivamente, identificando-se os procedimentos nos quais 
ocorreram complicações peri-procedimento. Dois observado-
res classificaram as complicações em pouco importantes (sem 
repercussão clínica significativa), importantes (que resultaram 
em agravamento clínico) ou fatais (nas quais houve mortalida-
de peri-procedimento).

Resultados
 No período entre janeiro de 2015 e junho de 2016 realiza-

ram-se 122 trombectomias cerebrais, nas quais houve 16 com-
plicações peri-procedimento (13%), das quais 6 (5%) pouco 
importantes, 7 (6%) importantes e 3 casos (2%) de mortalidade 
peri-procedimento. Assim, em 10 casos (8% das trombecto-
mias) houve complicações com impacto negativo importante 
no desfecho clínico. As complicações foram as seguintes: dis-
secção/trombose da artéria femoral (n=2), dissecção de artéria 
cervical ou intracraniana (n=2); perfuração de vaso intracrania-
no com hemorragia subaracnoideia (n=5), embolização para 
outro território previamente não afetado (n=3); embolização 
gasosa (n=1); queda da mesa (n=1); aspiração do conteúdo 
gástrico com pneumonia (n=2).

 
Conclusões

 A trombectomia cerebral tem eficácia demonstrada mas 
pode ter também complicações importantes.  

CO22. Craniectomia descompressiva em doentes com acidente 
 vascular cerebral isquémico maligno da artéria cerebral média:  
 11 anos de experiência

Introdução
O AVC por oclusão da artéria cerebral média (ACM) tem 

elevada morbimortalidade pela extensão da área enfartada e 
pelo efeito de massa decorrente do edema citotóxico. Ensaios 
clínicos provaram o benefício no prognóstico funcional e mor-
talidade da craniectomia descompressiva (CD) até às 48h de 
sintomas num grupo selecionado de doentes, sem prejuízo da 
instituição imediata do melhor tratamento médico. Pretende-se 
descrever a experiência do nosso centro com esta abordagem 
e fazer uma análise exploratória dos fatores de prognóstico.  

Metodologia
 Análise retrospetiva dos processos clínicos dos doentes com 

AVC isquémico da ACM submetidos a CD entre Janeiro/2006 e 
Outubro/2016 no nosso centro. 

Empregaram-se os testes T de Student e de Qui-quadra-
do para comparação de variáveis contínuas e categóricas. 
Usaram-se modelos de regressão logística para avaliação do 
prognóstico funcional baseado na dicotomização da escala de 
Rankin modificada (mRS) aos 12 meses. 

Resultados
Incluíram-se 37 doentes (idade média 49a); 57% com CD 

até 48h de sintomas; 47% tiveram alguma intercorrência cirúr-
gica. Treze apresentavam enfarte >1/3 do território da ACM na 
TC inicial e todos o apresentavam na imagem pré-operatória. 

Aos 12 meses, a distribuição de mRS foi: 1 - 2,9%; 2 - 5,7%, 
3 - 22,9%, 4 - 40%, 5 - 5,7%, 6 - 22,9%. Os 31% com mar-
cha autónoma aos 12 meses eram mais novos (40 vs. 53a, 
p=0,034) e apresentavam menor pontuação na escala de co-
mas de Glasgow (ECG) na admissão (11±3 vs. 13±2, p=0,038). 
A mortalidade foi menor se menor área de enfarte à admissão 
(68% dos sobreviventes tinham enfarte >1/3 do território da 
ACM vs. 44,4% dos que faleceram, p=0,046).  Num modelo de 
regressão logística da marcha autónoma aos 12 meses com 
idade e ECG, apenas a idade foi preditor [OR=1,07 (IC95% 
1,003-1,133)]. Não foi significativa a diferença no prognóstico 
em função do tempo entre sintomas e cirurgia (média 54h), 
nem da incidência de intercorrências cirúrgicas.   

Conclusão
Na nossa série confirma-se o melhor prognóstico de doentes 

com CD face ao tratamento médico dos ensaios publicados, 
permitindo menor mortalidade e que 31% tivessem marcha au-
tónoma aos 12 meses. Doentes mais jovens e com enfartes 
menos extensos na admissão tiveram melhor prognóstico. A 
precocidade da intervenção não influenciou significativamente 
o prognóstico. As intercorrências cirúrgicas não tiveram impac-
to sobre o prognóstico aos 12 meses, favorecendo a segurança 
desta técnica. Estes resultados reforçam o interesse da CD em 
casos selecionados, pela melhoria de prognóstico com baixo 
impacto negativo das intercorrências cirúrgicas.   

Ana Luisa Rocha1,4, Cláudia Marques-Matos1,4, Luísa Sampaio2, Raquel Real5, Pedro Castro1,4, Marta Carvalho1,4, Pedro Abreu1,4, 
António Vilarinho3,4, Elsa Azevedo1,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João; 2-2Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de São João;
3-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João; 
4-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
5-Institute of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, Imperial College, London
E-mail: ana_rocha99@hotmail.com
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CO23. Feedback To Stroke Team: Uma Estratégia De Redução Do  
 Tempo Porta-Agulha

Introdução
O prognóstico de doentes com AVC isquémico agudo depen-

de do tempo entre inicio de sintomas e início de reperfusão 
arterial. O tempo porta-agulha é resultado da cooperação entre 
vários profissionais de saúde. Assim, implementámos uma es-
tratégia de redução deste indicador dirigida a todos os elemen-
tos da Stroke Team.         

 
Metodologia

 Implementação de protocolo contemplando a colocação se-
manal de boletim informativo com número de doentes subme-
tidos a terapêutica de fase aguda, e tempos porta-TC e porta-
-agulha médios semanais, em locais estratégicos da VV AVC: 
triagem, sala de reanimação, sala de TC e Unidade de AVC. 
Foram ainda colocados na sala de médicos e de enfermeiros. 
Realizada a comparação do tempo porta-agulha de doentes 
submetidos a trombólise endovenosa prévios à implementação 
da estratégia (Janeiro a Junho 2016) e após a sua implementa-
ção (Julho a Novembro 2016). O método de análise foi o teste 
T-student. Assumido significado estatístico para p <0,05.

Resultados
 Incluídos 62 doentes submetidos a trombólise após activa-

ção de VV AVC extra-hospitalar ou na admissão. Doentes com 
idade média de 70 anos (DP 13,55), sendo 32 (51,6%) do sexo 
masculino. 35 doentes (56.5%)  incluídos antes da implemen-
tação da estratégia, 27 (43,5%) após a sua implementação. 
Não se verificaram diferenças entre o tempo porta-agulha pré-
vio (54,03 minutos (DP 28,76)) e posterior (61,89 minutos (DP 
38,86)) à implementação do protocolo (pós p=0,364). 

Discussão / Conclusão
 Os resultados apresentados são preliminares, não conta-

bilizando ainda doentes tratados no mês de Dezembro. O fe-
edback sob a forma de boletim informativo de periodicidade 
semanal dirigido à Stroke Team não permitiu reduzir os tem-
pos porta-agulha. Os resultados podem ter sido influenciados 
pela reorganização condicionada pela introdução da terapêu-
tica endovascular com aumento do tempo porta-agulha tanto 
no primeiro como no segundo semestre por comparação com 
período homólogo do ano anterior.

Marlene Saraiva1, João Pedro Marto1, Cláudia Borbinha1, Laurete da Conceição1, Manuel Salavisa Teixeira1, Miguel Viana Baptista1,2

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

CO24. Avaliação do Programa de Prevenção e Vigilância da Doença  
 Vascular Cerebral na Doença de Células Falciformes

Introdução
A doença vascular cerebral contribui de modo significativo 

para a morbilidade e mortalidade na Doença de Células Falci-
formes (DCF) na idade pediátrica. Está recomendada a realiza-
ção sistemática de doppler transcraniano (DTC) para estratifi-
car o risco de AVC e instituir as medidas de prevenção primária 
eficazes naqueles em que o risco é elevado. 

       
Objectivos

 Avaliar o Programa de Prevenção e Vigilância da Doença 
Vascular Cerebral na DCF no CHLC, implementado desde 
2008, na Consulta de Doenças Neurovasculares Pediátricas, 
em articulação com a Unidade Hematologia Pediátrica e Uni-
dade Neurossonologia.

Metodologia
 Foram analisadas as crianças/adolescentes com DCF que 

tiveram pelo menos uma consulta de Hematologia entre Janei-
ro 2013 e Dezembro 2015. As variáveis estudadas foram dados 
demográficos, terapêutica, avaliação neuropediatria (história 
de AVC, cefaleias, dificuldades aprendizagem e exame neuro-
lógico), resultados do DTC e RM. 

Resultados
 Foram realizadas 186 trombectomias mecânicas, com sten-

tingForam avaliadas 110 crianças/adolescentes, com uma 
mediana de idades de 10 anos. Entre os 81 doentes (74%) 

avaliados por Neuropediatria, 10 (12%) tinham alterações no 
exame neurológico, 32 (40%) apresentavam cefaleias crónicas 
e 40 (49%) tinham dificuldades de aprendizagem. Seis doentes 
(5.5%) tinham história de AVC (5 isquémicos e 1 hemorrágico); 
3 ocorreram após 2008, dos quais 2 foram diagnosticados na 
Consulta Neuropediatria por hemiparesia ligeira em doentes 
com DTC normal.

No grupo de 97 doentes com mais de 2A, 95 (98%) tinham 
realizado pelo menos 1 DTC e em 63 (65%) no último ano. No 
ultimo DTC realizado, apenas 1 (1%) apresentava velocidades 
patológicas (TAMM ≥ 200 cm/seg) e 4 (4%) tinham velocidades 
condicionais (170–199cm/seg). Realizaram RM encefálica 36 
doentes (33%), dos quais 16 (44%) tinham achados patológi-
cos (5 AVC isquémico, 1 AVC hemorrágico, 10 enfartes silen-
ciosos, 6 estenose intracraniana ou padrão moya-moya).

Conclusões
 Os nossos doentes estão a ser seguidos de acordo com 

as Recomendações Internacionais, um número elevado reali-
za DTC regularmente com um número reduzido de alterações 
patológicas. Nos últimos anos, a apresentação clínica dos AVC 
isquémicos foi mais subtil e diagnosticada na Consulta de Neu-
ropediatria.

O Programa multidisciplinar de Prevenção e Vigilância tem 
contribuído para a melhoria dos cuidados de saúde das crian-
ças/adolescentes com DCF.
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CO25. Impacto na mortalidade intra-hospitalar duma via de   
 cuidados integrados em AVC: análise da base de dados 
 nacional de internamentos hospitalares
Ricardo Soares-dos-Reis1,2, Maria João Vieira3,4, Ana Maria5, Carla Leal Moreira6, Joana Brioso7, Alberto Freitas8, Pedro Castro1,2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto;
2-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
3-Serviço de Cardiologia, Hospital De Santarém; 4-Cardiovascular Research Center, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
5-Unidade de Saúde Familiar Conde de Oeiras, Lisboa; 6-Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar do Porto; 
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Introdução
No prognóstico do AVC isquémico, uma triagem atempada 

acoplada a uma avaliação, tratamento e admissão expedita em 
unidade especializada são essenciais para a obtenção de bons 
resultados. Em Portugal, iniciou-se a implementação da Via 
Verde de AVC em 2005, acompanhada da criação de Unidades 
de AVC em múltiplas unidades hospitalares. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o impacto deste programa na mortalidade 
intra-hospitalar em 30 hospitais públicos portugueses. 

       
Metodologia

 Foi comparada a mortalidade intra-hospitalar em indivíduos 
entre os 18 e 80 anos com diagnóstico principal de AVC isqué-
mico (códigos da 9ª revisão da International Classification of 
Disorders, Clinical Modification 433.xx e 434.xx) entre os perío-
dos de 2 anos antes e após a implementação do programa em 
cada centro, com um interregno de seis meses. A comparação 
entre os dois períodos foi realizada através de regressão lo-
gística multivariada, ajustada para género, idade e Índice de 
Comorbilidades de Charlson adaptado, mantendo o clustering 
para cada centro. 

Resultados
 Foram selecionados 50.165 episódios, com mediana de 

idades de 71 anos (36-80), e predomínio do sexo masculino 
(55%). A taxa de mortalidade não ajustada foi significativa-
mente inferior em 0.7% após a implementação do programa 
(p=0.002). Esta redução manteve-se significativa após análise 
multivariada, com um odds ratio ajustado de 0.91 (p=0.017). A 
percentagem de doentes com alta para o domicílio foi menor 
de forma não significativa após a implementação do progra-
ma (odds ratio ajustado 0.85, p=0.137). Ocorreu, ainda, um 
aumento da percentagem de doentes submetidos a trombólise 
endovenosa (0,7% vs 3,5%; p<0.001).

 
Conclusões

 Apesar de não ser possível excluir o contributo da evolu-
ção global dos cuidados hospitalares, este estudo demonstra 
a melhoria de resultados do tratamento de pacientes com AVC 
isquémico após implementação dum programa integrado de 
cuidados.  
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CO26. Recuperação da afasia e cognição

Introdução
Uma lesão vascular do hemisfério esquerdo pode alterar ou-

tras capacidades cognitivas para além da linguagem. Não é co-
nhecido o impacto dessa disfunção na recuperação da afasia. 
Esse foi o propósito deste estudo.   

Objectivo
 Pretende-se verificar o perfil cognitivo de pessoas com afa-

sia na fase aguda e aos 3 meses e qual o efeito da cognição na 
recuperação da afasia. 

Método
 O desempenho cognitivo de pessoas com afasia pós AVC 

isquémico foi avaliado por uma bateria de testes de linguagem 
e de testes não-verbais (atenção, função executiva, memória 
episódica e semântica), e comparado entre a fase aguda e os 3 
meses de evolução. As pontuações foram convertidas a notas-
-padrão ajustadas por idade e escolaridade. A recuperação da 
afasia foi medida pelo valor final do teste Token (≥ 17/22) e 
foi calculada uma medida compósita da cognição, resultante 
da média das notas-padrão obtidas nos testes não-verbais. 
Estudou-se o valor preditivo do desempenho cognitivo na re-
cuperação da afasia aos 3 meses, controlando a idade, escola-
ridade, extensão da lesão (avaliada pelo score ASPECTS) e a 
gravidade da afasia pelo Quociente de Afasia (QA).

Resultados
39 pessoas com afasia (média de 66,5 anos de idade e 

7,7 anos de escolaridade; 17 homens), foram avaliadas aos 
14,1±10,4 dias pós AVC e 3 meses depois. O desempenho 
cognitivo encontrava-se dentro dos valores normais em todos 
os domínios cognitivos, excepto na memória episódica e se-
mântica onde era baixo. Os resultados obtidos nos testes cog-
nitivos demonstram a existência de melhorias significativas, ex-
cepto em testes de memória (5 objectos e span espacial) e de 
funções executivas (Torre de Hanói e Iniciativa grafomotora). 
Os indivíduos com pior recuperação da linguagem são mais ve-
lhos e com menos escolaridade, mas possuem uma dimensão 
da lesão semelhante aos que recuperam melhor. Verificou-se 
que o teste das Matrizes foi um preditor significativo da recu-
peração da afasia.   

Conclusões
As pessoas com afasia em fase aguda tendem a apresentar 

valores abaixo da média em alguns testes de memória. O tes-
te de pensamento abstracto (Matrizes) pode ser considerado 
preditor da recuperação da afasia aos 3 meses de evolução. O 
conhecimento da cognição não-verbal das pessoas com afasia 
pode influenciar as decisões terapêuticas e a sua recuperação. 
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CO27. Eficácia do tratamento de músculos do ombro com toxina  
 botulínica, na espasticidade pós-AVC

Introdução
A injeção intramuscular de toxina botulínica tipo A (TB) é um 

tratamento eficaz na espasticidade do membro superior (EMS) 
pós-AVC. Existem poucos estudos que incluam os músculos do 
ombro (MO) no tratamento da EMS, e ainda menos que meçam 
o seu resultado funcional.         

 
Objectivo

 Avaliar a eficácia de tratamentos para a EMS com TB, in-
cluindo MO, usando a Goal Attainment Scaling (GAS). 

Metodologia
 Estudo observacional retrospetivo de uma coorte de doen-

tes tratados em ambulatório em 2014, e todos os seus trata-
mentos realizados desde 2001 até 2016. Os dados clínicos 
foram colhidos de formulários de avaliação pré-definidos. Nes-
te estudo descrevemos: idade à data do AVC, tipo de lesão; 
tempo AVC-primeiro tratamento com TB; tempo de follow-up; 
objetivos GAS; músculos injetados de acordo com os objetivos; 
avaliação do resultado pela pontuação final GAS.

Resultados
 Trata-se de 117 doentes com o diagnóstico de AVC submeti-

dos ao total de 1056 tratamentos com TB. 74% foram injetados 
em pelo menos 1 MO. A idade média de AVC foi 53 anos (DP 

13) e 58% era homens. AVC isquémico foi o tipo mais comum 
(60%). A mediana AVC-primeiro tratamento com TB foi 1.03 
anos (0.09-9.82) e de follow-up 4.76 anos (0.27-13.45). Do to-
tal de 1056 tratamentos com TB, 90% incluíram músculos do 
MS e 52% MO. Dos pacientes injetados nos MO, 48% foram 
avaliados com a GAS (n=260). As áreas de objetivos GAS mais 
frequentes foram: movimentos involuntários (MI) em 33%, dor 
em 26% e mobilidade em 18%. No tratamento de MI, os MO 
mais injetados foram o subscapularis (33%), deltoideus (23%) 
e o pectoralis major (23%). Na mobilidade, os músculos foram 
os mesmos, mas com frequências de injeção diferentes (32%, 
18% e 29%, respectivamente). Quanto ao tratamento da dor 
foram o subscapularis (42%) e o pectoralis major (32%). Os 
doentes atingiram ou superaram o objetivo de MI em 76%, na 
dor em 73% e na mobilidade em 80%, quando eram estes os 
objetivos primários de tratamento.

Conclusões
 Neste estudo, o tratamento da EMS com TB, incluindo MO, 

revelou-se eficaz no atingimento dos objetivos propostos, numa 
grande percentagem de doentes (≥73%). Os MI, dor e mobili-
dade foram as categorias de objetivos GAS mais escolhidas 
para tratamento. Os músculos mais injetados foram o subsca-
pularis e o pectoralis major. Conclui-se que a TB intramuscular 
é eficaz no alcançar de objetivos individuais e específicos, em 
pacientes com EMS pós-AVC.
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CO28. Capacidade para a marcha após Acidente Vascular Cerebral

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de 

incapacidade física em adultos. Uma das sequelas funcionais 
mais incapacitantes é a perturbação da marcha; para a maioria 
dos indivíduos afetados, o seu principal objetivo é recuperar a 
marcha autónoma.

       
Objectivo

Caracterizar a capacidade para a marcha após AVC e explo-
rar a sua relação com a funcionalidade.

Metodologia
 Estudo transversal de amostra consecutiva de adultos refe-

renciados, durante dois anos, para fisioterapia em ambulatório, 
num hospital terciário, após AVC ocorrido há menos de 18 me-
ses. Foi aplicado a todos os indivíduos o instrumento Motor As-
sessment Scale (MAS), para avaliação funcional, e, naqueles 
com marcha autónoma, o instrumento Timed Up and Go (TUG), 
para avaliação da mobilidade funcional e do risco de queda. 
Foi utilizado o programa SPSS® versão 22.0 para a análise 
estatística, de modo a caracterizar a amostra e a verificar as 
relações entre as variáveis estudadas.  

Resultados
 Foram referenciados 107 indivíduos após AVC, dos quais 90 

com evolução até 18 meses. A mediana da idade foi 67 anos 
(mínimo 28; máximo 87) e 45 (50%) eram homens. Não fora 
o primeiro AVC em 18 indivíduos (20%). O AVC foi isquémico 
em 75 indivíduos (83,3%). A mediana do tempo de evolução no 
momento da avaliação foi 121 dias (mínimo 20; máximo 536). 
O item para a avaliação da marcha da MAS identificou 13 indi-
víduos sem marcha autónoma (14,4%) e apenas 8 com pontu-
ação máxima (8,9%). Dos indivíduos com marcha autónoma 28 
usavam auxiliares de marcha (36,4%). O TUG foi aplicado a 77 
indivíduos e identificou 64 com risco de queda (83,1%), incluin-
do todos os que necessitavam de auxiliares da marcha. A pon-
tuação da MAS foi inferior a 16 em 8 indivíduos sem marcha 
autónoma (61,5%) e em 5 com marcha autónoma (6,5%). Não 
se encontraram associações significativas entre a capacidade 
para marcha e a idade, a história prévia de quedas, ter sofrido 
mais de um AVC, a localização ou a natureza do AVC.

Conclusão
 Para selecionar estratégias eficientes de recuperação da 

marcha é necessário conhecer as suas alterações. Os resul-
tados ressaltam existir perturbações da marcha com risco de 
queda apesar do uso de auxiliares de marcha. É importante 
adequar a prescrição de auxiliares de marcha ao desempenho 
do paciente, com vista à aquisição de autonomia em seguran-
ça. 
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CO29. Programa de capacitação para cuidadores informais:   
 implicações na funcionalidade das pessoas idosas 
 sobreviventes de acidente vascular cerebral

Introdução
Em Portugal o acidente vascular cerebral (AVC) representa a 

primeira causa de mortalidade e de incapacidade nas pessoas 
idosas. Apesar dos avanços nos cuidados de saúde, permitindo 
que mais sobreviventes de AVC vivam no domicílio cuidados 
pelas famílias, a evidência científica sugere que os cuidadores 
reportam insatisfação com a quantidade, qualidade da infor-
mação e do suporte recebido. A evidência dá conta também, 
da importância da implementação de programas de interven-
ção psicoeducativa baseados na resolução de problemas e na 
aquisição de competências práticas como determinantes na 
melhoria da funcionalidade dos sobreviventes de AVC.        

Objetivos
O estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de um progra-

ma de intervenção, na capacitação dos cuidadores informais 
de pessoas idosas sobreviventes de um AVC, bem como no 
índice de funcionalidade dos sobreviventes, no 1º (T1) e 3º (T2) 
mês após a intervenção. 

Metodologia
 Estudo quasi-experimental, realizado com uma amostra de 

174 cuidadores informais de pessoas idosas dependentes so-
breviventes de AVC, os quais foram distribuídos pelo grupo ex-
perimental (n=85) e pelo grupo controlo (n=89). A investigação 
decorreu nos domicílios de famílias inscritas em Agrupamentos 
de Centros de Saúde da região norte.  

Resultados
 Os resultados sugerem melhor capacitação dos cuidadores 

informais que integraram o grupo experimental no 1º e 3º mês, 
comparativamente com os cuidadores informais que integra-
ram o grupo controlo, no mesmo período. Contudo, a variável 
funcionalidade das pessoas idosas sobreviventes de AVC que 
integraram o grupo experimental não revelou uma evolução fa-
vorável. 

Conclusões
 Os resultados permitem concluir sobre a importância da im-

plementação de programas estruturados na aquisição de com-
petências práticas dos cuidadores informais de pessoas idosas 
sobreviventes de AVC, apesar de não traduzirem ganhos na 
funcionalidade das pessoas idosas sobreviventes de AVC.

Odete Araújo
Escola de Enfermagem da Universidade do Minho (ESE-UMinho)
E-mail: odete.araujo@ese.uminho.pt 

CO30. Processo de adaptação pós-AVC na perspetiva dos doentes,  
 cuidadores e profissionais de saúde: um estudo qualitativo  
 longitudinal prospetivo

Introdução
O AVC afeta mundialmente cerca de 15 milhões de pesso-

as por ano. Em Portugal é a primeira causa de morte e um 
dos principais fatores de incapacidade, sendo durante a fase 
sub-aguda e início da reabilitação que doentes/familiares co-
meçam a compreender o seu impacto. Recentemente, a in-
vestigação qualitativa tem contribuído para o conhecimento 
acerca do impacto e necessidades pós-AVC, porém, pouco se 
sabe acerca das estratégias utilizadas para gerir o processo de 
adaptação. A sua compreensão poderá otimizar o suporte dado 
pelos profissionais ao longo da reabilitação. 

       
Objectivos

Compreender o processo de adaptação pós-AVC na perspe-
tiva da tríade envolvida na reabilitação: doentes, cuidadores e 
profissionais de saúde.

Metodologia
 Estudo qualitativo longitudinal prospetivo, com entrevistas 

semi-estruturadas realizadas um e seis meses após a alta do 
hospital ou unidade de reabilitação. Foram entrevistados 24 
participantes, selecionados com amostragem intencional. Foi 
obtido consentimento informado e garantido anonimato, com 
autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da 
Comissão Ética das instituições onde foi realizado o recruta-
mento (H.S.Bernardo, Clínica Saúdis, U.L.S. Litoral Alentejano-
-Unidade de Convalescença). A análise foi realizada com os 
princípios da análise temática e abordagem indutiva.   

Resultados
 Dos resultados longitudinais emergiram quatro temas: 

1)“Gerindo a mudança no tempo”, 2)“Gerindo diferentes tipos 

de suporte”, 3)“Construindo uma equipa” e 4)“Assumindo o 
controlo”. O primeiro mês após alta foi associado a frustração e 
incertezas, bem como a otimismo e expectativas em relação à 
recuperação. Compreender o que aconteceu permitiu aos par-
ticipantes assumir gradualmente o controlo sobre a situação. O 
apoio mútuo (doente/cuidador/família) foi fundamental, tendo 
por vezes o internamento em unidade de reabilitação fora da 
área de residência sido descrito como uma barreira. Ao longo 
de seis meses, o envolvimento e colaboração na tríade durante 
a reabilitação foi encarado pelos doentes e cuidadores como 
essencial, verificando-se, porém, algumas divergências nos 
objetivos estabelecidos.

Conclusões
 Este estudo contribuiu para uma nova perspetiva acerca do 

apoio no seio das famílias, o que poderá contribuir para otimi-
zar resultados funcionais e uma melhor adaptação a longo pra-
zo. Assim, o apoio profissional em contexto domiciliário poderá, 
nalgumas situações, ser mais favorável, recomendando-se a 
revisão dos critérios para admissão em unidade. 

Adicionalmente, a realização deste estudo envolvendo dife-
rentes tipos de participantes permitiu compreender as seme-
lhanças/diferenças entre doentes, cuidadores e profissionais, 
recomendando-se incentivar um envolvimento ativo por parte 
do doente/cuidador desde o início, com ajuste da abordagem 
profissional de modo a responder às necessidades ao longo 
do tempo.

Compromissos
 Investigação realizada no âmbito do programa PROTEC, 

financiada pela DGES e IPS.

Carla Mendes Pereira1,2, Fiona Jones2, Nan Greenwood2

1-Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS-IPS) - Departamento de Fisioterapia;
2-Faculty of Health, Social Care and Education – St George’s University of London
E-mail: carla.pereira@ess.ips.pt
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CC1. Vasculopatia cerebral em idade pediátrica: dificuldades de 
 diagnóstico e tratamento
José Nuno Alves1, Luís Albuquerque2, Cristina Garrido3, Inês Carrilho3, Manuela Santos3, Teresa Temudo3, Sónia Figueroa3

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto; 3-Serviço de Neuropediatria, Centro Hospitalar 
do Porto
E-mail: jose.nuno.aalves@gmail.com

Introdução
O acidente vascular cerebral em idade pediátrica é raro e 

o seu diagnóstico etiológico pode ser desafiante. Entidades 
como a vasculite isolada do SNC e a Doença de Moyamoya 
são muito pouco frequentes e o diagnóstico diferencial entre 
ambas pode ser difícil. 

Caso clínico
 Rapaz de 19 meses, com desenvolvimento psicomotor nor-

mal, é trazido ao SU depois de ter acordado com défice motor 
esquerdo. Ao exame apresentava hemiparesia esquerda grau 
3 e hemianópsia homónima esquerda. A RM cerebral revelou 
oclusão da ACI supraclinoideia direita, e lesão isquémica agu-
da no seu território, tendo iniciado antiagregação simples. O 
estudo etiológico exaustivo foi negativo (incluindo análise de 
LCR, estudo imunológico e infeccioso). Repetiu RM durante o 
internamento que mostrou estenose da ACM esquerda e de 
ambos os segmentos A1, sem repercussão no parênquima, 
tendo iniciado pulsos de metilprednisolona por suspeita de 
vasculite isolada do SNC. Teve alta com hemiparesia esquerda 

grau 4 sequelar, sob corticoterapia oral. Trazido ao SU no dia 
seguinte por quadro de instalação súbita de hemiparesia direi-
ta. Ao exame apresentava, de novo, síndrome total da circula-
ção anterior esquerda. Repetiu estudo imagiológico que mos-
trou extensa lesão isquémica em território carotídeo esquerdo 
e agravamento das irregularidades vasculares intracranianas 
(oclusão de ambas as ACI e estenose da ACP direita). Inicia-
dos pulsos de ciclofosfamida intravenosa mensal, com controlo 
imagiológico a evidenciar oclusão da ACP direita e fenómeno 
de moyamoya. O novo estudo vascular, de LCR e imunológico 
não revelou alterações. 

Conclusão
 O caso descrito ilustra as dificuldades da abordagem diag-

nóstica e terapêutica das vasculopatias progressivas em idade 
infantil. O diagnóstico presumido de vasculite isolada do SNC 
implica a refractariedade à terapêutica imunossupressora. O 
desenvolvimento de fenómeno de moyamoya poderá ser se-
cundário a um fenómeno vasculítico inicial ou traduzir vascu-
lopatia primária.

CC2. Neurotoxicidade a contraste iodado em doente hemodialisado 

Inês Laranjinha1, Ana Luísa Sousa1, Luís Botelho2, Rui Felgueiras1, Luís Maia1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António
E-mail: m.i.laranjinha@gmail.com

Introdução
A neurotoxicidade é um efeito adverso raro da administração 

de meios de contraste iodados, manifestando-se por encefa-
lopatia, crises convulsivas ou défices neurológicos focais. Os 
mecanismos de disfunção neurológica não estão bem escla-
recidos, podendo a disfunção da barreira hemato-encefálica, 
a neurotoxicidade directa ou a disfunção neurovascular ter um 
papel relevante. Os factores de risco mais importantes são a 
hipertensão arterial (HTA) e a doença renal crónica (DRC). 
Associa-se geralmente a bom prognóstico, com resolução dos 
défices em poucos dias. 

Caso clínico
Homem de 82 anos, com antecedentes de HTA e DRC em 

hemodiálise, admitido por alteração do estado de consciência 
e défice motor direito transitório após sessão de hemodiáli-
se. Este episódio foi inicialmente interpretado como um AVC, 
pelo que realizou tomografia computorizada (TC) cerebral com 
angio-TC e estudo de perfusão. Não apresentava sinais de is-
quémia recente, hipo ou hiperperfusão agudas nem oclusão de 
grande vaso. Já após recuperação dos défices focais, o doente 
teve uma crise tónico-clónica generalizada, seguida de hemi-
parésia esquerda de predomínio braquiofacial. Na TC cerebral, 

apresentava hiperdensidade sulcal e córtico-pial fronto-parietal 
de predomínio direito, e dos gânglios da base à direita, suges-
tiva de retenção de contraste. associado a edema hemisférico 
direito, sem outras alterações agudas. Estes aspectos ate-
nuaram rapidamente nas TCs dos dois dias subsequentes. A 
ressonância magnética (RM) cerebral, aos 10 dias de clínica, 
evidenciou, nas sequências de difusão e T2 FLAIR, hiperinten-
sidade giriforme córtico-subcortical peri-rolândica e parieto-oc-
cipital direitas, nesta fase sem áreas de comprovada restrição 
de difusão. O estudo neurovascular intra- e extra-craniano não 
evidenciou assimetrias de fluxo nos vasos estudados. O doente 
foi submetido a corticoterapia e apresentou uma melhoria dos 
défices focais.

Discussão / Conclusões
 Este caso ilustra uma complicação neurológica rara ao con-

traste iodado, a encefalopatia por contraste, provavelmente 
precipitada pela disrupção da barreira hemato-encefálica. O 
diagnóstico é suportado pela relação temporal entre a admi-
nistração de contraste e o quadro neurológico focal, bem como 
pelas alterações neuroimagiológicas compatíveis. A causa da 
lateralidade clínica e imagiológica não foi completamente de-
terminada. A persistência dos défices neurológicos contraria a 
evolução benigna classicamente descrita. 
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CC3. Apraxia do vestir – não apenas no vestir 

Sara Parreira1, Pedro Alves1, Ana Catarina Fonseca1, Patrícia Canhão1,2

1-Unidade de AVC, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa; 
2-Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Molecular, Lisboa
E-mail: sara.b.parreira@gmail.com

Introdução
A apraxia do vestir é geralmente encontrada em lesões he-

misféricas direitas, ao contrário das restantes apraxias. Apre-
senta-se um caso de apraxia do vestir associado a apraxia de 
outros gestos bimanuais após AVC isquémico.

Caso clínico
 Mulher, 48 anos, dextra, licenciada, sem antecedentes re-

levantes, com diminuição súbita da força e da sensibilidade 
do membro superior esquerdo. Adicionalmente, referia ter no-
tado incapacidade para realizar tarefas habituais, como virar 
as calças do avesso ou atar o saco do lixo. Ao exame neu-
rológico, apresentava parésia e hipostesia do membro supe-
rior esquerdo de predomínio distal, cometendo ainda erros 
propriocetivos nos dedos dessa mão. Apresentava ataxia ótica 
com o mesmo membro. Na avaliação das praxias destacava-
-se incapacidade de realizar gestos bimanuais com objeto: a 
doente realizava ações complexas como dobrar uma camiso-
la ou fechar um saco do lixo sem erros utilizando apenas a 
mão direita, no entanto demonstrava incapacidade de planear 
a mesma ação quer utilizando apenas a mão esquerda quer 
de forma bimanual. Apresentava também apraxia do vestir. Na 
enfermaria, verificou-se ainda desorientação topográfica. Não 

apresentava neglect. A ressonância magnética (RM) encefáli-
ca mostrou lesão isquémica aguda em território de barragem, 
parieto-occipital direita, envolvendo a coroa radiária. Utilizando 
o pacote de software Brain Connectivity and Behaviour Toolkit a 
lesão em RM foi normalizada para o modelo MNI152 e avaliada 
a probabilidade de interrupção das várias vias neuronais pela 
lesão. Apresentavam >95% de probabilidade de lesão o corpo 
caloso, o fascículo longitudinal superior, o feixe cortico-espinhal 
e o segmento anterior do fascículo arqueado. Não foi encontra-
da etiologia para o AVC isquémico. A doente foi encaminhada 
para terapia ocupacional.

Discussão
 A apraxia do vestir, desorientação topográfica e ataxia ótica, 

embora pouco frequentes, surgem após lesões hemisféricas 
direitas. O software utilizado dá como certa a lesão do corpo 
caloso que, impedindo o acesso das representações motoras 
no hemisfério esquerdo ao sistema motor direito, poderá justifi-
car a apraxia confinada ao membro não dominante. Para além 
da raridade da tríade referida, destacamos a particularidade do 
défice presente em outros movimentos bimanuais para além do 
vestir, provavelmente dependente de interação interhemisféri-
ca, neste caso interrompida pela lesão isquémica.  

CC4. Distonia aguda como apresentação clínica do AVC isquémico:  
 uma manifestação rara  

Vanessa Carvalho1, Sara França1, João Massano1,2, Catarina Cruto1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Pedro Hispano/ULS Matosinhos;
2-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
E-mail: fvs.carvalho@gmail.com; massano.joao@gmail.com; saramsfranca@gmail.com; caticruto@gmail.com

Introdução
Os enfartes cerebrais em território da artéria cerebral ante-

rior (ACA) representam cerca de 3-5% dos eventos isquémicos 
agudos. As suas manifestações clínicas são variadas, incluindo 
défices motores ou sensitivos de predomínio crural, alterações 
motivacionais, incontinência urinária e alterações da lingua-
gem. De igual modo, as perturbações do movimento são uma 
manifestação rara da doença vascular (1-4% dos casos). A dis-
tonia, mais frequentemente associada a lesões lenticulares ou 
talâmicas, ocorre tipicamente como uma manifestação tardia, 
estando descritos raros casos na literatura com apresentação 
aguda desta forma.   

Caso clínico
 Mulher de 51 anos admitida no serviço de urgência por hi-

pertonia esquerda de instalação súbita, com 5 horas de evolu-
ção, apresentando postura anómala sustentada dos membros 
esquerdos desde o início do quadro. Tinha antecedentes pes-
soais de consumo tabágico e perturbação de ansiedade, se-
guida em consulta de psiquiatria e medicada com escitalopram 
20 mg, trazodona 50 mg, loflazepato 2mg. Sem antecedentes 
familiares relevantes. Ao exame neurológico apresentava-se 

discretamente lentificada mas sem outras alterações das fun-
ções nervosas superiores e a avaliação dos nervos cranianos 
era normal. No membro superior esquerdo (MSE) apresentava 
postura distónica da mão, flexão sustentada do punho e ante-
braço, mantendo extensão forçada do membro inferior esquer-
do (MIE), que se encontrava hipertónico. Os reflexos miotáti-
cos eram normais, com reflexos cutâneo-plantares em flexão; 
hipostesia álgica e tátil distalmente no MIE. A TC-CE mostrou 
ténue hipodensidade corticosubcortical frontal parassagital di-
reita; no dia seguinte a RM-CE confirmou enfarte recente em 
território da ACA direita. 

Conclusão
 A distonia aguda é uma manifestação rara do AVC isqué-

mico agudo envolvendo o território da ACA contralateral, com 
a lesão incluindo a área motora suplementar. Neste tipo de 
apresentação clínica o diagnóstico diferencial com distonia fun-
cional (psicogénica) é difícil. A utilização de técnicas de neuroi-
magem mais sofisticadas em fase hiperaguda, como a RM-CE, 
pode ser importante para diagnosticar e gerir eficazmente os 
doentes com este tipo de apresentação clínica.
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CC5. Controlo voluntário de membro plégico durante o bocejo em 
 doente com AVC isquémico 
Pedro Alves1, Sofia Reimão2, Ana Catarina Fonseca1,3, Patrícia Canhão1,3

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, CHLN;
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santa Maria, CHLN; 3-Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa
E-mail: pedronascimentoalves@gmail.com

Introdução
A mobilização durante o bocejo de membros plégicos em do-

entes após AVC é conhecida desde há décadas. É um fenóme-
no frequente, apesar de ser raramente reportado.

São caracteristicamente movimentos involuntários estereoti-
pados, com um envolvimento articular variável.

Apresentamos a primeira descrição de controlo voluntário de 
um membro plégico durante o bocejo.

 
Caso clínico

 Doente de 59 anos, admitido por AVC isquémico. Apresen-
tava ao exame neurológico de entrada parésia facial central di-
reita, disartria moderada e hemiplegia e hemihipostesia álgica 
direitas (NIHSS 12). Realizou trombólise endovenosa, tendo-se 
verificado melhoria transitória da força muscular do membro 
superior após a terapêutica trombolítica, com reagravamento 
posterior para plegia.

Logo após a perfusão de alteplase constatou-se que durante 
o bocejo o doente apresentava um movimento estereotipado 
de flexão do cotovelo do membro plégico, que vencia a força 
da gravidade. 

Ao sexto dia após o AVC, o doente passou a ter controlo 
voluntário sobre o movimento do membro plégico durante o 
bocejo. Documentou-se a capacidade de dirigir o movimento, 
por exemplo, para tocar com a mão direita ou no ombro contra-
-lateral ou no mento, de acordo com o pedido do observador 
(vídeo).

A ressonância magnética revelou um lesão isquémica com 
envolvimento do núcleo lenticular, braço anterior e posterior da 
cápsula interna, corpo do núcleo caudado e coroa radiária à es-
querda. Utilizando os softwares FSL e MRIcron, normalizou-se 
a lesão para um cérebro padrão (MNI152) e fez-se um estudo 
de sobreposição lesional com dois doentes com lesões com to-
pografia lenticulo-capsulo-radiária e defeito neurológico seme-
lhante - um não apresentando movimentos do membro plégico 
com o bocejo e outro com um movimento de flexão do cotovelo 
involuntário com o bocejo. A lesão do doente em estudo tinha 
maior envolvimento das regiões anterior, posterior e inferior do 
putámen, embora a diferença não tenha sido estatisticamente 
significativa.

Constatou-se melhoria da força muscular do membro su-
perior direito para grau 2 após 30 dias. O doente manteve o 
fenómeno descrito.

 
Conclusões

 Apresenta-se o primeiro caso de controlo voluntário do mo-
vimento de um membro plégico durante o bocejo. 

Este caso fornece dados complementares que poderão con-
tribuir para a melhor compreensão da fisiopatologia da mobi-
lização de membros plégicos durante o bocejo. O estudo de 
sobreposição lesional com mais controlos poderá permitir a 
identificação um padrão anatómico particular de lesão subja-
cente este fenómeno.

CC6. Fistula Arteriovenosa Pulmonar: Causa Rara de Acidente 
 Vascular Cerebral por Embolia Paradoxal
Sandra Sousa, Cátia Carmona, Fernando Pita
Unidade de Neurologia, Hospital de Cascais
E-mail: sandracastrosousa@gmail.com

Introdução
A embolia paradoxal é uma causa de AVC em idade jovem 

e está frequentemente associada a eventos isquémicos cere-
brais criptogénicos. O foramen ovale patente (FOP) apresenta-
-se como a causa mais frequente de embolia paradoxal e está 
presente em cerca de metade dos doentes com AVCs criptogé-
nicos.  O shunt extracardíaco através de fistula arteriovenosa 
(FAV) pulmonar é muito raro, e quando presente, está maiori-
tariamente associado à doença de Osler–Weber–Rendu. Estão 
descritos poucos casos de FAP pulmonar isolada como causa 
de AVC.

Caso clínico
 Doente de 46 anos, admitida no SU após afasia e pareste-

sias dos membros direitos de instalação súbita. Á admissão no 
SU, a doente já não apresentava defeito de linguagem, regis-
tando-se apenas hemipostesia álgica direita. Apresentava TA 
de 124/73mmHg, FC de 82bpm e SpO2 de 99%. Da história 
pessoal, destaca-se apenas enxaqueca com aura visual e um 
episódio de hipostesia álgica dos membros esquerdos de dura-
ção > 24h, 3 anos antes. Não apresentava história familiar nem 
sintomas/sinais clínicos de doença de Osler–Weber–Rendu.  
A RM-CE identificou duas lesões corticais agudas em territó-
rio vascular da ACM esquerda e uma lesão antiga subcortical 
em território vascular da ACM direita. O resultado do estudo 
laboratorial com investigação de trombofilias e de autoimuni-

dade foi negativo. O Holter ECG 24h e o doppler dos vasos do 
pescoço foram normais. Realizou doppler transcraniano (DTC) 
que mostrou passagem tardia de sinais microembólicos com 
padrão em cortina, compatível com shunt direito-esquerdo sig-
nificativo. Os ecocardiogramas transtorácico e transesofágico 
não mostraram presença de FOP ou defeitos cardíacos congé-
nitos.  A AngioTC pulmonar mostrou fístula arteriovenosa úni-
ca no lobo pulmonar médio direito.  Neste momento, a doente 
aguarda avaliação por radiologia de intervenção para decisão 
terapêutica. 

Conclusão
 Reportamos um caso de AVC sugestivo de etiologia embó-

lica, no qual a evidência de shunt direito-esquerdo no DTC, na 
ausência de alterações cardíacas estruturais, levantou a hipó-
tese de FAV pulmonar confirmada por angioTC. Cerca de 30% 
dos AVCs não têm etiologia estabelecida e a investigação ativa 
de causas raras é fundamental para uma melhor abordagem 
terapêutica na prevenção de novos eventos vasculares cere-
brais. Nos casos de embolia paradoxal associado a FAV pul-
monar, as abordagens terapêuticas estabelecidas são a embo-
lização por cateter ou a cirurgia, dependendo de características 
especificas da fístula. A hipocoagulação com varfarina tem sido 
uma estratégia alternativa descrita em relatos de casos de do-
entes não submetidos à terapêutica de primeira linha, quando 
adequada, e após análises de risco-benefício. 
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CC7. AVC agudo isquémico em doente com telangiectasia 
 hemorrágica hereditária
Vanessa Oliveira1, Denis Gabriel1, Viriato Alves2, Rui Felgueiras1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António (CHP-HSA);
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António (CHP-HSA)
E-mail: vanessa_oliveira9@hotmail.com

Introdução
A telangiectasia hemorrágica hereditária (síndrome de 

Osler-Weber-Rendu) é uma doença autossómica dominante, 
com uma prevalência de 1 por 5000. É geralmente associa-
da a epistáxis, telangiectasias muco-cutâneas, hemorragias 
gastrointestinais e a malformações arteriovenosas (MAVs) da 
circulação pulmonar, cerebral e hepática. As MAVs pulmonares 
aumentam o risco de AVC isquémico por um mecanismo de 
embolia paradoxal.  

Caso clínico
 Mulher de 27 anos, com telangiectasia hemorrágica here-

ditária e sem outros fatores de risco conhecidos, recorreu ao 
serviço de urgência com um quadro de afasia motora e défice 
motor direito sem hora de instalação conhecida. Pontuava 13 
na escala de NIHSS. O angio-TC mostrou um trombo no seg-
mento M1 distal da ACM esquerda e o estudo de perfusão uma 
extensa área de penumbra isquémica. Não foi realizada trom-
bólise. Foi submetida a trombectomia com recanalização do 
segmento M1, mantendo uma oclusão num ramo M2/M3, ten-
do sido documentadas na angiografia pequenas malformações 
arteriovenosas temporais bilaterais. O TC cerebral de controlo, 
24 horas após o procedimento, mostrou uma hipodensidade 
lenticulocapsular e insular esquerda, que correspondia à área 

de enfarte estabelecido no estudo de perfusão. A doente apre-
sentou uma melhoria marcada dos défices, sendo que à data 
de alta apresentava uma disfasia motora discreta, sem outros 
défices. Para estudo etiológico realizou um angio-TC pulmonar 
que revelou uma malformação artério-venosa no lobo supe-
rior esquerdo com cerca de 20x11mm e um ecocardiograma 
transtorácico no qual se verificou passagem de contraste para 
as cavidades esquerdas através de um foramen oval paten-
te.  O estudo analítico e imunológico pro-trombótico foi normal. 
Assumiu-se então uma provável etiologia embólica para o en-
farte. A doente foi submetida a embolização da MAV pulmonar 
sem intercorrências e ficou posteriormente anti-agregada com 
ácido acetilsalicílico. Atualmente, com 7 meses de seguimento, 
mantém-se sem défices neurológicos.

Discussão
 Este caso raro de associação entre a telangiectasia he-

morrágica hereditária e enfarte cerebral expõe as dificuldades 
inerentes ao tratamento agudo e de prevenção secundária.  A 
decisão de avançar diretamente para trombectomia, a desco-
berta da malformação pulmonar, o seu tratamento e o risco de 
manter esta doente anti-agregada foram decisões multidiscipli-
nares que se mostraram eficazes neste curto follow-up. 

CC8. Trombólise endovenosa em doente com AVC isquémico por 
 Arterite de Takayasu
Margarida Lopes1, José Nuno Alves1, Margarida Monteiro2, Carla Ferreira1, João Pinho1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
2-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Braga
E-mail: margaridarl90@gmail.com

Introdução
A Arterite de Takayasu é uma vasculite de grandes vasos, 

resultando em alterações oclusivas e/ou ectásicas, particular-
mente da aorta e dos seus ramos principais. Estima-se uma 
prevalência de AVC nestes doentes de 10-20%, mas a reali-
zação de trombólise endovenosa nestes casos encontra-se 
escassamente reportada na literatura e em nenhum deles está 
descrita a existência de aneurisma aórtico.

Caso clínico
 Mulher de 51 anos, com antecedentes de alcoolismo crónico 

e HTA não medicada, admitida por alteração da fala e assime-
tria facial. Ao exame apresentava anomia, paresia facial central 
direita e disartria ligeira (NIHSS 4). A TAC cerebral mostrava 
ténue hipodensidade estriatocapsular e insular esquerda. Man-
tida vigilância, mas por agravamento clínico após 2h30 com 
disfasia motora, HHD e paresia braquiofacial direita (NIHSS 9), 
foi submetida a trombólise endovenosa, sem melhoria. A An-
gioTAC não mostrava oclusão intracraniana, mas era evidente 
dilatação aneurismática do arco aórtico, envolvendo a origem 
da artéria carótida comum esquerda com oclusão até à bifur-
cação carotídea. O Doppler dos vasos do pescoço evidenciava 
oclusão da artéria carótida interna esquerda, com ligeiro au-
mento da espessura da íntima média e material hiperecogénico 

no seu interior a sugerir trombo. Durante o internamento, ob-
jectivada assimetria importante de tensão arterial e pulso nos 
membros superiores e sopro sobre a aorta abdominal. Retros-
pectivamente, referência a perda ponderal recente e astenia. 
As análises revelaram anemia e elevação da VS. A AngioTAC 
torácica confirmou o aneurisma complexo da crossa da aorta 
associado a oclusão proximal das artérias carótida comum e 
subclávia esquerdas com várias saculações. A PET mostrou 
avidez significativamente aumentada de FDG na aorta ascen-
dente, crossa e emergência das artérias carótida comum e 
subclávia esquerdas, em áreas de dilatação aneurismática. Por 
suspeita de Arterite de Takayasu, foi adicionada corticoterapia 
sistémica à antiagregação e planeada terapêutica imunossu-
pressora poupadora de corticoide. 

Conclusão
 Apresentamos um caso de AVC isquémico por Arterite de 

Takayasu tratado com trombólise endovenosa, sem qualquer 
complicação hemorrágica intra ou extracraniana, apesar da 
existência de um aneurisma aórtico complexo. A Arterite de 
Takayasu constitui uma causa tratável de AVC, sendo o diag-
nóstico precoce fundamental para a instituição do tratamento 
específico e prevenção de complicações adicionais. 
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P1. A Unidade de Doenças Cérebro Vasculares da Madeira: 
 Um estudo de caracterização dos utentes admitidos entre 
 2009 e 2015
Arlinda Oliveira1, Rafael Freitas1, Joel Pereira1, Sílvia Fernandes1, Pedro Fonseca1, Bruna Gouveia2

1-Unidade de AVC, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., Funchal, Portugal;
2-Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, Funchal, Portugal
E-mail: oliveira.arlinda@gmail.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral(AVC) é uma causa comum de 

morbilidade e mortalidade na Europa, sendo a primeira causa 
de morte em Portugal e a principal causa de incapacidade nas 
pessoas idosas (DGS, 2001). Este evento consiste numa emer-
gência médica e o seu tratamento em unidades especializadas 
é recomendado (EUSI, 2008).  

Objectivos
O objetivo deste estudo foi descrever as características dos 

utentes da Unidade de AVC do Serviço de Saúde da Região, 
E.P.E., o tipo de procedimentos a que foram submetidos e o 
nível de independência no momento do levante e da alta.

Metodologia
Este estudo retrospetivo, incidiu sobre a informação regista-

da referente aos utentes da Unidade de AVC (UAVC) do Servi-
ço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E,  no perí-
odo compreendido entre Junho de 2009 e Dezembro de 2015. 
A amostra compreendeu 1028 indivíduos.
Foram estudadas as seguintes variáveis: (1) variáveis sociode-
mográficas e clínicas na admissão; (2) procedimentos executa-
dos no internamento e (3) a capacidade funcional no 1º levante 
e momento da alta (avaliada através da escala de Barthel).  

Resultados
Este caso demonstra uma lesão isquémica nos pedúnculos-

Dos 1028 utentes da UAVC, 523 eram do género masculino e 
505 do género feminino. O número de clientes aumentou ao 
longo dos anos (de 64 para 184 indivíduos), assim como, a 
média de idades (59.6 para 62.3 anos) e o número de trom-
bólises realizadas (7 para 35).  O principal diagnóstico clínico 
à entrada foi AVC isquémico. O principal local de destino foi a 
residência (entre 36% em 2009 e 57% em 2013), seguida de 
outros serviços de cuidados diferenciados (entre 26% em 2015 
a 44% em 2011). 

A dependência na capacidade funcional no primeiro levan-
te foi predominantemente moderada (33%) e grave (30%). No 
momento da alta, a maior percentagem (36%) era indepen-
dente, verificando-se uma diminuição do número de indivíduos 
com dependência moderada (24,7%) e grave (20,8%).

Conclusões
Os resultados evidenciam a crescente solicitação desta 

UAVC maioritariamente por clientes adultos e o potencial im-
pacto positivo da intervenção interdisciplinar realizada, evi-
denciado pela recuperação da capacidade funcional durante o 
internamento na UAVC. 

Agradecimentos
Os autores agradecem a todos os participantes deste estu-

do, assim como, a todos os membros da equipa da Unidade de 
AVC do Funchal, pela colaboração na colheita, registo e gestão 
dos dados.

P2. Casuística de uma Unidade de Acidente Vascular Cerebral:
 2010-2014
Susana Salselas1, Maria José Gomes1, Cristina Teixeira1, Natália Ledesma2, Jorge Poço2

1-Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal;
2-Unidade Local de Saúde Nordeste, Bragança, Portugal
E-mail: mgomes16mgomes@gmail.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de 

dependência funcional na população portuguesa. Para melho-
rar a abordagem destes doentes é importante o conhecimento 
da situação actual relativamente aos níveis de dependência 
funcional em diferentes momentos desde o internamento.       

Objectivo
 Avaliar os graus de dependência em doentes com AVC inter-

nados numa Unidade de Saúde, no momento do internamento, 
da alta e da primeira consulta após a alta.  

 
Metodologia

 Estudo de coorte retrospectivo, utilizando a base de dados 
hospitalar para doentes admitidos por AVC entre 2010 e 2014. 
O Índice de Barthel (IB) na admissão, na alta e na primeira con-
sulta após alta foi usado para avaliar dependência funcional. 
Com base no score do IB os doentes foram categorizados em 
dependência total (score: 0 a 20), dependência grave (score: 
21 a 60), dependência moderada (score: 61 a 90), dependência 
leve (score: 91 a 99) e independência (score: 100). A propor-
ção de indivíduos em cada categoria e respectivo intervalo de 
confiança a 95% (IC95%) foi obtida com base na estatística 
de Wald. 

Resultados
 Há 483 doentes com avaliação nos três momentos, com 

idade média à data de internamento de 74,2 (±10,9) anos, dos 
quais 59% (n=285) são homens, 25,1% (n=121) com PACI, 
27,3% (n=131) com LACI, 19,3% (n=93) com TACI, 12,8% 
(n=62) com POCI e 15,7% (n=76) com AVC hemorrágico. Entre 
a admissão e a 1ª consulta após a alta verificou-se redução 
significativa da proporção de indivíduos com dependência total, 
qualquer que seja o tipo de AVC, embora a redução seja mais 
expressiva entre admissão e alta. A proporção de dependência 
total nos vários momentos é maior para TACI e menor para 
LACI, mantendo as restantes tipologias valores intermédios. 
Relativamente a TACI verificou-se uma proporção de depen-
dência total de 84,9% (IC95%: 77,7; 92,2) no momento da 
admissão que reduziu significativamente para 44,1% (IC95%: 
34,0; 54,2) na alta e de forma menos expressiva para 36,6% 
(IC95%: 26,8; 46,4) na primeira consulta. Nos doentes com 
AVC do tipo LACI, a proporção de dependência total foi de 
34,4% (IC95%: 26,2; 42,5) na admissão, reduzindo significa-
tivamente para 8,4% (IC95%: 3,7; 13,2) na alta, observando-
-se na primeira consulta após a alta uma proporção de 9,2% 
(IC95%: 4,2; 14,1). 

Conclusão
 Os resultados sugerem um intenso investimento da unidade 

de AVC na reabilitação destes doentes durante o internamento. 
Considera-se pertinente a continuidade do processo de reabi-
litação após a alta. 
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P3. Anticoagulação após Acidente Vascular Cerebral isquémico: 
 o que está acontecer aos nossos doentes? 
Elisa Campos Costa1, Liliana Pereira2, Miguel Rodrigues1

1-Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta; 2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Oeste 
E-mail: elisacamposcosta@gmail.com

Introdução
A anticoagulação está indicada na prevenção secundária de 

Acidente Vascular Cerebral isquémico (AVCi) de fonte cardíaca 
de alto risco e é opção em outras embolias. O benefício deve 
ser ponderado face aos riscos hemorrágicos, sendo empírica a 
decisão sobre o momento para início após AVCi agudo. 

Pretende-se identificar e caracterizar a ocorrência de novo 
AVCi ou hemorragia após início de anticoagulação oral (ACO) 
no AVCi agudo.

   
Metodologia

 Estudo observacional retrospetivo incluindo doentes obser-
vados em consulta de Doença Vascular Cerebral, durante dois 
anos, num hospital central. A gravidade do AVCi foi definida 
como: 1) Minor: AIT, AVCi territorial ou enfarte lacunar com es-
cala de AVC National Institutes of Health (NIHSS) <5; 2) Mé-
dia: enfarte parcial da Artéria Cerebral Média (ACM), Anterior 
(ACA) ou vertebrobasilar, com NIHSS 6 a 16; 3) Major, AVC 
com NIHSS>16 e/ou enfarte total da ACA/ACM/vertebrobasilar. 
Recolheram-se dados demográficos, fatores de risco vascular, 
NIHSS e dados de seguimento. Apresentam-se estatísticas 
descritivas e inferenciais utilizando qui-quadrado, Mann-Whit-
ney e estimativas pontuais com intervalos de confiança de 95% 
(IC 95%).

Resultados
Em 467 doentes identificaram-se 49 sob ACO após AVCi, 

(10,5%; IC95%:7,7%-13,3%). Destes 55,1% eram homens, 

com mediana de idade 73 anos (amplitude 40-89 anos). Dos 
antecedentes salientam-se hipertensão arterial (75,5%), disli-
pidémia (65,3%), hábitos tabágicos (40,8%), fibrilhação auri-
cular (28,6%) e ACO prévia (16,3%). À admissão a mediana 
de NIHSS foi 7 (amplitude: 0-27) e 49% dos doentes foram 
submetidos a trombólise endovenosa. A mediana de início de 
anticoagulação foram 9 dias (amplitude 0-94dias), apresentan-
do 30,6% AVCi minor (40,0% início <4 dias), 32,7% gravidade 
média (62,5% início entre 5-14 dias) e 36,7% major (66,7% 
início entre 7-14 dias). Os novos ACO foram escolhidos em 
51%. Os principais motivos para ACO foram: fibrilhação auricu-
lar (59,2%), ateromatose aórtica complexa (22,4%) e embolia 
paradoxal (22,4%). Num seguimento mediano de 704 dias, oito 
doentes (16,3%) tiveram novo evento (mediana: 274 dias des-
de AVCi inicial, amplitude 10-899 dias): AIT (n=2), AVCi (n=4), 
AVC hemorrágico (n=1) e hemorragia sistémica fatal (n=1). Um 
dos AVCi ocorreu antes do início e dois foram em doentes com 
toma irregular de ACO. Não houve associação entre gravidade 
do AVCi inicial, data de início ou tipo de ACO e novo evento.  

Conclusões
A ACO após AVCi mostrou-se segura no que concerne a 

complicações hemorrágicas precoces. A ocorrência de novo 
AVCi foi semelhante à publicada, parecendo nalguns casos ter 
relação com incumprimento terapêutico. Justificam-se registos 
de maior dimensão que validem as regras empíricas do início 
de ACO.

P4. Complicações durante internamento por AVC isquémico

Introdução
O AVC é uma das principais causas de morbilidade e mor-

bilidade em todo o mundo. As complicações médicas após o 
AVC isquémico são frequentes e estão associadas a pior prog-
nóstico. A sua identificação poderá contribuir para a prevenção 
e tratamento precoce de algumas complicações, minimizando 
o impacto na recuperação dos doentes com AVC isquémico.      

Metodologia
 Estudo retrospetivo observacional de todos os doentes in-

ternados no Hospital de Braga por AVC isquémico no ano de 
2013. Caracterização clínica e imagiológica, assim como deter-
minação das complicações ocorridas durante o internamento 
índex, após consulta do processo clínico eletrónico. Informa-
ção sobre reinternamentos e sobrevida durante o primeiro ano 
após o AVC isquémico obtida através da Plataforma de Dados 
da Saúde. Realizada análise estatística univariada, análise de 
sobrevida e análise multivariada com regressão logística bino-
mial.  

 
Resultados

 Foram incluídos 553 doentes, dois quais 381 (68.9%) apre-
sentaram pelo menos uma complicação durante o internamen-
to índex. Nos doentes que tiveram alguma complicação, em 
média ocorreram 2.9 complicações/doente. As principais com-
plicações foram doença infeciosa (42.9%), desequilíbrio hidro-
eletrolítico (35.6%), lesão renal aguda (27.7%), dores articula-

res (11.6%), retenção urinária (10.3%). O foco infecioso mais 
frequente foi o respiratório (41.2%), seguido do trato urinário 
(37.7%). Os doentes com complicações tinham idade mais ele-
vada, maior frequência de HTA, insuficiência cardíaca e AVC is-
quémico prévio, CHA2DS2VASc mais elevado, maior gravida-
de dos défices neurológicos na admissão, glicose mais elevada 
na admissão e maior frequência de etiologia cardioembólica. 
Este grupo de doentes teve internamentos mais prolongados, 
maior dependência funcional aos 3 meses, mais reinternamen-
tos no 1º ano e maior mortalidade durante o internamento e 
no 1º ano. Na análise multivariada, os factores independentes 
predictores de complicações durante o internamento foram o 
CHA2DS2VASc (OR=1.28, IC95%=1.07-1.53), a gravidade dos 
défices neurológicos na admissão (OR=1.08, IC95% =1.03-
1.13), a glicose na admissão (OR=1.06, IC95%=1.01-1.12) e a 
etiologia cardioembólica (OR=2.34, IC95%=1.38-3.97). 

Conclusões
 Mais de 2/3 dos doentes com AVC isquémico têm pelo me-

nos uma complicação durante o internamento. Os factores ha-
bitualmente reconhecidos como predictores de prognóstico no 
AVC isquémico são semelhantes aos factores predictores de 
complicações durante o internamento. O conhecimento destes 
factores predictores, e a prevenção e reconhecimento precoce 
das complicações médicas poderão contribuir para o melhor 
tratamento e prognóstico dos doentes com AVC isquémico.

Anabela Brito1, Alexandra Leitão2, João Pinho3, Ricardo Costa4, José Araújo3, José Nuno Alves3, Inês Pinho2, Carla Ferreira3

1-Serviço de Medicina 2, Hospital Conde de Bertiandos, Unidade Local de Saúde do Alto Minho;
2-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior; 3-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
4-Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho 
E-mail: belanabrito@gmail.com
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P5. AVC isquémico em doentes muito idosos: 
 sobrevida a médio prazo
Anabela Brito1, Alexandra Leitão2, João Pinho3, Ricardo Costa4, José Araújo3, José Nuno Alves3, Inês Pinho2, Carla Ferreira3

1-Serviço de Medicina 2, Hospital Conde de Bertiandos, Unidade Local de Saúde do Alto Minho;
2-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior; 3-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
4-Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho
E-mail: belanabrito@gmail.com

Introdução
É estimado que o envelhecimento da população europeia irá 

levar a um aumento de >100% no número de pessoas com 
≥85 anos em 2050 quando comparado com 2015. Sendo a 
idade um dos mais determinantes factores de risco vascular e 
de prognóstico no AVC, o impacto clínico, social e económico 
do AVC nos doentes muito idosos necessita de ser antecipado 
para um melhor planeamento dos cuidados de saúde.  

Metodologia
 Estudo retrospectivo observacional de todos os doentes 

internados no Hospital de Braga no ano de 2013 com o diag-
nóstico de AVC isquémico. Caracterização clínica através dos 
registos médicos. A sobrevida durante o primeiro ano após AVC 
foi avaliada usando a Plataforma de Dados da Saúde. Doentes 
com ≥85 anos foram considerados muito idosos. Foram reali-
zadas análise univariada e análise de sobrevida com curvas de 
Kaplan-Meier e regressão de Cox multivariada.  

Resultados
Dos 554 doentes incluídos, 146 (26.4%) tinham ≥85 anos. 

Os doentes muito idosos tinham mais frequentemente HTA, 
insuficiência cardíaca e AVC isquémico prévio, e menos fre-
quentemente fumavam e tinham dislipidemia. A gravidade dos 

défices neurológicos na admissão era maior nos muito idosos e 
menos frequentemente foram tratados com trombólise endove-
nosa. A etiologia cardioembólica foi mais frequente nos doentes 
muito idosos, enquanto a doença de pequenos vasos foi mais 
frequente nos doentes com <85 anos.  Os doentes muito ido-
sos tiveram menos frequentemente o domicílio como destino 
da alta hospitalar (51.2% Vs 65.1%, p=0.007). A mortalidade 
no 1º ano após AVC isquémico foi mais elevada nos doentes 
muito idosos (55.2% Vs 21.8%, p<0.001). Na análise de sobre-
vida multivariada, os únicos predictores independentes da mor-
talidade no 1º ano foram a idade (considerada como variável 
contínua, mas não se considerada dicotomizada </≥85 anos), a 
gravidade dos défices neurológicos na admissão, a glicose na 
admissão e etiologia cardioembólica.  

Conclusões
Os doentes muito idosos constituem 1/4 de todos os doen-

tes internados por AVC isquémico no nosso estudo. Embora a 
idade seja um forte predictor de sobrevida, este estudo suge-
re que nos doentes muito idosos o prognóstico vital está mais 
dependente da gravidade neurológica e glicose na admissão, 
e da etiologia do AVC do que do facto de pertencerem a este 
grupo etário.

P6. Efeito da campanha “Este Pode Ser o Jogo da Sua Vida” no   
 atraso e notificação pré-hospitalar de doentes com AVC 
 isquémico em Portugal
João Pedro Marto1, Patrícia Ferreira2, Ana Paiva Nunes2, José Beato Coelho3, João Durães3, Mariana Dias4, José Nuno Alves5, Ricardo Soa-
res-dos-Reis6, Denis Gabriel7, Ana Luísa Sousa7, Marco Fernandes8, Vera Espírito Santo9, Francisco Bernardo10, Miguel Viana Baptista1,11

1-Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
2-Unidade de Doenças Cerebrovasculares, Hospital São José, Centro Hospitalar Lisboa Central;
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9-Serviço de Neurologia, Hospital São Pedro de Vila Real, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro;
10-Serviço de Neurologia, Hospital Amadora Sintra; 11-CEDOC – Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

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

tico funcional correlaciona-se inversamente com o tempo que 
decorre entre a instalação do quadro e o início da terapêutica. 
Neste sentido, torna-se fundamental desenvolver campanhas 
de educação à população que promovam o reconhecimento 
dos sinais de alerta de AVC e a notificação imediata dos servi-
ços de emergência, de forma a reduzir o atraso pré-hospitalar, 
e assim melhorar o prognóstico dos doentes.       

Objectivo
 Avaliar o efeito da campanha “Este Pode Ser o Jogo da Sua 

Vida” no atraso e notificação pré-hospitalar de doentes com 
AVC isquémico agudo em Portugal.  

 
Metodologia

 A campanha “Este Pode Ser o Jogo da Sua Vida” decorreu 
entre os dias 28 e 31 de Outubro de 2016 e consistiu numa par-
ceria com a 1ª Divisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissio-
nal, na qual no início dos 9 jogos da 9ª Jornada decorreram 3 
iniciativas: 1) Entrada das equipas em campo com t-shirts alu-
sivas a AVC; 2) Colocação de painéis publicitários sobre AVC 
atrás das equipas no alinhamento inicial; 3) Leitura de texto 
sobre AVC pelo speaker do estádio. 

Para medir o impacto da campanha, nos doentes submeti-
dos a trombólise endovenosa, em 10 Hospitais Portugueses, 
foram comparados os tempos clínica-porta e percentagem de 
activações de VV-AVC extra-hospitalar, no mês anterior e pos-

terior à campanha. Os valores apresentados correspondem a 
média +/- desvio-padrão (DP). 

 
Resultados

 Nos dois meses avaliados, 207 doentes foram submetidos 
a trombólise endovenosa, tendo um doente sido excluído por 
corresponder a trombólise intra-hospitalar. Dos 206 restan-
tes, 99 (48%) foram tratados no período pré-campanha, e 107 
(52%) no período pós-campanha. Apresentaram idade média 
de 74,54 (DP 13,67) anos, sendo 86 (41,75%) indivíduos do 
sexo masculino. Não se verificaram diferenças entre os tempos 
clínica-porta (110,98 (DP 50,69) e 110,54 (DP 52,57) minutos 
(p=0,954)) e na percentagem de activações de VV-AVC extra-
-hospitalar (74 (74,75%) e 79 (73,83%) (p=0,504)), entre o pe-
ríodo pré e pós-campanha, respectivamente.

Discussão e Conclusão
 Não se registaram diferenças significativas no tempo clíni-

ca-porta e na percentagem de activações de VV-AVC extra-
-hospitalar, antes e depois da campanha. Como limitação re-
conhecemos o facto de apenas terem sido incluídos doentes 
submetidos a trombólise endovenosa. Tendo sido uma campa-
nha inovadora e a nível nacional, a curta duração da mesma, 
poderá ter contribuído para estes resultados. No futuro, novas 
campanhas, mais sustentadas no tempo, com melhor divulga-
ção e com o período mais longo de avaliação de resultados, 
poderão mostrar resultados diferentes. 
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P7. Cuidados de Enfermagem ao doente com AVC isquémico 
 submetido a fibrinólise

P8. Planeamento de Alta Hospitalar à Pessoa com Acidente Vascular  
 Cerebral – Resultados do Projeto

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema de saú-

de Pública, constituindo-se como a doença neurológica mais 
comum e causadora de incapacidade e dependência, com im-
pacto em praticamente todas as funções humanas (DGS, 2010; 
Oliveira & Silveira, 2011). Este evento súbito implica a readap-
tação funcional da pessoa, mas também é um desafio para o 
Membro familiar prestador de Cuidados (MFPC) em particular.

Em 2010 criou-se um projeto de Planeamento de Alta Hospi-
talar à Pessoa com AVC, que visa capacitar a pessoa e MFPC 
para a prestação de cuidados pós alta. 

       
Objectivos

 Apresentar os resultados do projeto de serviço, referente ao 
ano de 2015.  

 
Desenho do Estudo

 O estudo insere-se no paradigma quantitativo de carácter 
descritivo e exploratório. 

Método
 O processo de Planeamento de alta tem início no momento 

da admissão da pessoa com AVC no serviço, em que as ne-
cessidades de formação da pessoa / MFPC são identificadas 
(impresso próprio), agendada reunião com a equipa multidisci-
plinar (pessoa com AVC, MFPC, Médico, Enfermeiro de Reabi-
litação, Assistente Social e Fisioterapeuta), de modo a delinear, 
um plano de cuidados pós alta hospitalar. São entregues folhe-
tos informativos e um Guia do cuidador, bem como é promovida 

a participação nos cuidados para promover a capacitação no 
regresso a casa. Depois da alta é realizada a monitorização 
através do Follow-up telefónico (até um mês).

Resultados
 Da amostra (n=349), 77% foi internado com o diagnóstico de 

AVC isquémico. Apresentam múltiplos fatores de risco, a desta-
car 71% com HTA, 34% com dislipidémia e 28% com diabetes. 
Segundo a escala de Barthel: antes do internamento 67% eram 
independentes; no momento da admissão 53% tinham grau 
de dependência elevada e no momento da alta passou para 
34%; do grau de dependência moderado/reduzido manteve-se 
os 35% e dos 12% independentes passaram para 31%. Re-
alizaram-se 298 reuniões multidisciplinares, identificados 74% 
com cuidadores informais, 21% com cuidador formal, 5% sem 
cuidador e 13% referenciados para a Rede Nacional de Cuida-
dos Continuados Integrados. Foram promovidas capacitações 
nas seguintes áreas: Prevenção e controlo de fatores de Risco 
(292), Comunicação (61), Higiene e Conforto (278), Mobiliza-
ção (292), Alimentação (292), Eliminação (82) e Recursos da 
Comunidade (291). 1% foram transferidos de hospital e quanto 
ao destino pós alta 78% regressaram ao domicílio com MFPC 
e 21% foram institucionalizados.

Conclusões
 O projeto permite a continuidade dos cuidados, aumenta a 

funcionalidade da pessoa com AVC e dá uma reposta atempa-
da às necessidades de cuidados.

Introdução
Em Portugal, o acidente vascular cerebral (AVC) constitui a 

primeira causa de morte e incapacidade permanente, acarre-
tando elevados períodos de internamento, recursos e despe-
sas na saúde. Assistimos a maiores níveis de complexidade na 
apresentação e tratamento da pessoa com AVC, sendo de toda 
a pertinência o investimento dos enfermeiros especialistas em 
enfermagem médico-cirúrgica nesta área, atendendo ao seu 
perfil de competências específicas.        

  
Objectivos

 Analisar o perfil e a evolução clínica do doente com AVC is-
quémico submetido a tratamento fibrinolítico; Analisar os diag-
nósticos de enfermagem.     

 
Metodologia

 Estudo retrospetivo, descritivo-correlacional e de natureza 
quantitativa. Recolha de dados realizada a partir da consulta 
dos processos clínicos únicos e do software PCE-Enferma-
gem®, tendo sido criada uma base de dados. Foram analisa-
dos os dados referentes a uma amostra de 182 doentes com 
o diagnóstico de AVC isquémico que foram submetidos a trata-
mento fibrinolítico e que estiveram internados numa UAVC de 
um hospital central da região centro de Portugal de 1 de janeiro 

a 31 de dezembro de 2014, utilizando-se a estatística descritiva 
e inferencial.

Resultados
 Os resultados obtidos evidenciaram uma evolução clínica 

favorável da amostra em estudo, apesar das complicações 
ocorridas durante o internamento e do nível de dependência 
elevado nos autocuidados. Permitiram verificar que no momen-
to da admissão valores baixos da escala de glasgow (EG) e 
valores elevados da pontuação NIHSS, bem como as compli-
cações vómito, infeção urinária e respiratória ocorridas durante 
o internamento, estão relacionados com uma maior gravidade 
e menor nível funcional do doente com AVC na alta, contribuin-
do para o aumento dos dias de internamento e posterior insti-
tucionalização. 

Conclusões
 O trabalho desenvolvido permitiu uma melhor compreensão 

do perfil e evolução clínica do doente com AVC, submetido a 
tratamento fibrinolítico, destacando as principais complicações 
ocorridas. Foram concretizados os objetivos da investigação e 
foi possível estabelecer referências e indicadores, que contri-
buem para a melhoria da qualidade dos cuidados e dos ganhos 
em saúde para os doentes.

Emília Redondo, Célia Sanches, Celina Gomes, Adelaide Menor
Hospital Vila Franca de Xira
E-mail: emilia.redondo@hvfx.pt

Paulo Nobre1, Paulo Alexandre Ferreira2

1-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE – Serviço de Neurologia, Coimbra;
2 - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra
E-mail: paulono@gmail.com
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P9. Programa de intervenção na redução da sobrecarga de 
 cuidadores informais de pessoas idosas após um 
 Acidente Vascular Cerebral 

Introdução
Em Portugal o acidente vascular cerebral (AVC) representa a 

primeira causa de mortalidade e de incapacidade nas pessoas 
idosas. Apesar dos avanços nos cuidados de saúde, permitindo 
que mais sobreviventes de AVC vivam no domicílio cuidados 
pelas famílias, a evidência científica sugere que os cuidado-
res reportam insatisfação com a quantidade, qualidade da in-
formação e do suporte recebido, potenciando elevados níveis 
de sobrecarga nos cuidadores. A evidência dá conta também, 
da importância da implementação de programas de interven-
ção psicoeducativa baseados na resolução de problemas e na 
aquisição de competências práticas como determinantes na 
diminuição da sobrecarga dos cuidadores.        

Objectivos
 O estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de um progra-

ma de intervenção, na diminuição de sobrecarga dos cuidado-
res informais de pessoas idosas sobreviventes de um AVC no 
1º (T1) e 3º (T2) mês após a intervenção.  

     
 Metodologia

 Estudo quasi-experimental, realizado com uma amostra de 

174 cuidadores informais de pessoas idosas dependentes so-
breviventes de AVC, os quais foram distribuídos pelo grupo ex-
perimental (n=85) e pelo grupo controlo (n=89). A investigação 
decorreu nos domicílios de famílias inscritas em Agrupamen-
tos de Centros de Saúde da região norte. Utilizou-se o QASCI 
(Martins, Ribeiro, & Garrett, 2003) para a avaliação de sobre-
carga dos cuidadores.  

Resultados
 Os resultados sugerem elevados níveis de sobrecarga no 

1º e 3º mês no grupo de controlo, comparativamente com o 
grupo experimental, no qual se verificou uma diminuição após o 
follow-up (T2). Os resultados obtidos permitem avaliar a eficá-
cia de um programa de intervenção estruturada na redução de 
sobrecarga dos cuidadores de pessoas idosas dependentes. 

Conclusões
 Os resultados permitem concluir sobre a importância da 

implementação de programas estruturados na aquisição de 
competências práticas dos cuidadores informais de pessoas 
idosas sobreviventes de AVC, como estratégias de intervenção 
terapêutica na redução da sobrecarga. 

Odete Araújo
Escola de Enfermagem da Universidade do Minho (ESE-UMinho)
E-mail: odete.araujo@ese.uminho.pt 

P10. Dia Nacional do Doente com AVC
 Relato de Intervenção Comunitária em Chaves

Introdução e Pertinência
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de 

mortalidade e incapacidade não traumática em Portugal. A 
European Stroke Organization (ESO), no seu relatório de re-
comendações para o AVC identifica, entre os atrasos para o 
tratamento agudo do AVC, a incapacidade a nível populacional 
em reconhecer os sintomas do AVC e em contactar os serviços 
de emergência em tempo útil. No dia 31 de março, Dia Na-
cional do Doente com AVC, intervenções comunitárias a nível 
nacional visam a sensibilização da população para os fatores 
de risco de AVC, a identificação dos sinais de alerta e como agir 
em caso de AVC.  

  
Objetivo

 Relatar as atividades desenvolvidas em Chaves no Dia 
Nacional do Doente com AVC em 2016, organizadas pela So-
ciedade Portuguesa do AVC (SPAVC), com o envolvimento de 
Médicos, sobretudo internos de formação específica em Medi-
cina Geral e Familiar (MGF) e Medicina Física e Reabilitação 
(MFR), nutricionistas, enfermeiros, estudantes de Medicina e 
Enfermagem e o apoio do Município de Chaves.    

Descrição
1.Divulgação prévia 
Criada e dinamizada página de Facebook Dia Nacional do do-
ente com AVC – Chaves/2016
Poster sobre as atividades, produção conjunta da SPAVC e do 
Município de Chaves
Vídeo de promoção da atividade desenvolvido pela autarquia

2. O que sabe a população flaviense sobre AVC? 
Uma equipa de internos de MGF veio para a rua entrevistar a 
população acerca dos seus conhecimentos sobre AVC. 
3. Rastreios de base populacional em três estações (A, B e C), 
registados num cartão distribuído a cada participante:
A – Avaliação da glicemia capilar, da tensão arterial e identifi-
cação de fatores de risco para AVC (segundo informação do 
participante);
B – Avaliação antropométrica (peso, estatura, IMC, perímetro 
abdominal);
C – À conversa com o médico: qual o significado dos resultados 
obtidos nas avaliações, identificação de fatores de risco para 
AVC, ensino individual de quais os sinais de alerta para AVC e 
o que fazer em caso de suspeita de AVC.
4. Sessão de esclarecimento sobre AVC à população, aberta 
à comunidade geral e sem inscrição prévia, Prof. Dr. Castro 
Lopes, Presidente da SPAVC
5. Promoção da atividade física: aula de Zumba e caminhada 
de 4km.

  
Conclusão

 Ao nível comunitário, intervenções educacionais para au-
mentar a consciencialização da população para o AVC abran-
gem um maior número de pessoas. Além disso, o envolvimento 
de profissionais de saúde mais jovens permite aumentar o nível 
da sua consciencialização clínica para o AVC, contribuindo-se 
desta forma para um possível aumento da eficácia do reco-
nhecimento do AVC como uma emergência, diminuindo atrasos 
para o tratamento. “Tempo é cérebro”.

Sandra Alves1, Gilda Pereira2, Ana Castro Cunha1, Ana Cláudia Magalhães1, Ana Lima1, Ana Magalhães1, Ana Patrício1, Carla Rodrigues1, 
Cátia Silva1, Cristina Saavedra1, Daniela Abrantes1, Diana Santos3, Elisa Serôdio1, Filipa Ladeiro1, Filipa Vilabril4, Filipe Vasconcelos1, 
Inês Torres5, Lígia Rocha1, Mafalda Sequeira1, Ricardo Brás1, Rita Oliveira1, Roberto Ribas1, Sara Rocha1, Sílvia Martins1, Sónia Teixeira1, 
Stefanie Morais1, Vítor Costa1

1-Interno MGF Internato Miguel Torga; 2-Nutricionista Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa; 3-Aluna Medicina, Universidade de Coimbra; 
4-Interno MFR CHTMAD; 5-Interno de MGF ACeS Póvoa de Varzim/ Vila do Conde; 6-Interno MGF ACeS Grande Porto VII
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P12. O AVC não é só para Velhos - Relato de Caso Clínico

P11. AVC vertebro-basilar recorrente em idade pediátrica – um desafio  
 diagnóstico

Introdução
O AVC isquémico em idade pediátrica tem uma incidência 

baixa (1-2/100.000/ano) mas as sequelas motoras e cognitivas 
são frequentes. Ocorre sobretudo no território carotídeo e o sis-
tema vertebro-basilar (SVB) é mais raramente atingido, sendo 
a dissecção vertebral a causa mais frequente, seguindo-se as 
vasculopatias não traumáticas, doenças metabólicas e cardio-
patias embolígenas. A Doença de Fabry provocada por défice 
enzimático da alfa-galactosidade A tem envolvimento multissis-
témico e associa-se frequentemente a enfartes da circulação 
posterior.  

  
Caso clínico

 Apresentamos o caso de uma criança de 5 anos de idade, 
sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes.  Recorreu 
ao SU após TCE occipital não presenciado, com duvidosa per-
da de conhecimento. Posteriormente, foi notado desequilíbrio 
da marcha durante cerca de 1 hora e manteve cefaleias inca-
racterísticas ao longo desse dia.

No exame neurológico não apresentava sinais focais, me-
níngeos ou de hipertensão intracraniana e não tinha dismorfias 
nem discromias.

Fez TC CE que revelou várias hipodensidades em topogra-
fia cerebelosa hemisférica direita. Na RM encefálica apresen-
tava alterações sugestivas de lesões isquémicas antigas no 
hemisfério cerebeloso direito e uma lesão isquémica recente 
cerebelosa esquerda; destacava-se ainda o reduzido calibre do 
sistema vertebro-basilar (SVB).

O Ecodoppler dos grandes vasos do pescoço e Doppler 
transcraniano evidenciou artérias vertebrais (V1- V2) com pe-
queno calibre e alterações hemodinâmicas compatíveis com 
hipoplasia/lesão significativa distal bilateralmente e artéria ba-
silar com velocidades de fluxo de baixa amplitude e direcção 

normal no segmento proximal e fluxo amortecido e aparente-
mente com sentido invertido na porção médio-distal.

Repetiu RM CE com AngioRM arterial visualizando-se lesões 
isquémicas cerebelosas de predomínio direito, protuberanciais 
e no tálamo à esquerda, associando-se calibre globalmente re-
duzido do SBV com estenoses/oclusão focais da artéria basilar 
e ACP esquerda além de hipertrofia de ramos perfurantes junto 
ao topo da basilar.

Atendendo ao envolvimento preferencial e recorrente do 
SBV, foram consideradas as hipóteses de Doença de Fabry e 
vasculopatia de causa inflamatória ou genética. Iniciou antia-
gregação com AAS e aguarda a realização de angiografia cere-
bral e o resultado do estudo enzimático da alfa-galactosidase.

    
Métodos

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

Conclusão
 Os AVCs isquémicos do território vertebro-basilar são uma 

raridade na idade pediátrica e a sua investigação etiológica 
pode constituir um desafio diagnóstico que pretendemos de-
monstrar com este caso clínico, bem como as implicações tera-
pêuticas que visam a prevenção secundária do AVC de modo a 
melhorar o prognóstico. 

Ana Catarina Félix1, Manuel Manita2, Carla Conceição3, Rita Lopes Silva4, José Pedro Vieira4

1-Centro Hospitalar do Algarve, Hospital de Faro – Serviço de Neurologia; 
2-Centro Hospitalar Lisboa Central – Serviço de Neurologia e Neurossonologia; 3-Centro Hospitalar Lisboa Central – Serviço de Neurorradiologia;
4-Centro Hospitalar Lisboa Central, Hospital Dona Estefânia – Serviço de Neurologia Pediátrica
E-mail: acffelix88@gmail.com

Fundamentação
O acidente vascular cerebral (AVC) é a primeira causa de 

morte em Portugal, mas a sua ocorrência antes dos 18 nos é 
considerada rara. O AVC pediátrico é uma entidade diferente 
do AVC do adulto, com diferentes etiologias, e existem ainda 
muito poucas orientações para a população pediátrica. Nos 
EUA, o AVC pediátrico figura entre as 10 primeiras causas de 
morta infantil.  

  
Caso clínico

Criança do sexo feminino, 4 anos, sem antecedentes rele-
vantes, trazida ao SU de Pediatria do Hospital de Chaves por 
otalgia à esquerda, cefaleias, febre, discurso incoerente, desvio 
sustentado do olhar para a direita, desvio da comissura labial 
para a esquerda, movimentos de mastigação, sem resposta a 
estímulos. Estudo analítico: hemograma, bioquímica, função 
renal normais. TC cerebral “Hipodensidade cortico-subcortical, 
temporo-parieto-occipital esquerda que poderá traduzir enfarte 
venoso, secundário a trombose do seio venoso.” Transferida 
para o Hospital de S. João por ostomastoidite bilateral e sus-
peita de trombose do seio transverso. Realiza Veno TC “Sem 
evidência de imagens compatíveis com trombose venosa.” De-
cidido internamento por incongruência entre imagens descritas 
na TC cerebral do Hospital de Chaves e Veno-TC realizada no 
Hospital de S. João, apesar de exame físico sem alterações e 

estabilidade hemodinâmica.
Ao 2º dia de internamento, apresenta nova crise focal sim-

ples, com clonias do MSE e hemitronco esquerdo, paresia do 
MSE grau 3 e hemianópsia homónima direita. Iniciou levetira-
cetam. RM CE com “lesões isquémicas em múltiplas localiza-
ções”. Ecocardiograma, EcoDoppler carotídeo sem alterações. 
Iniciou perfusão de heparina com melhoria da hemianópsia e do 
grau da paresia do MSE. Ao 7º dia de perfusão, iniciou varfari-
na. Teve alta com diagnóstico de enfartes cerebrais isquémicos 
de etiologia indeterminada, com indicação de controlo de hi-
pocoagulação na área de residência, programa de reabilitação 
fisiátrica, e estudo da etiologia dos AVC por Imunohemoterapia 
e Neuropediatria. Realizou estudo protrombótico genético, com 
heterozigotia para a termolabilidade MTHFR (C677T), anticor-
pos antifosfolipídeos positivos, anticorpos anti-nucleares 1/320 
padrão mosqueado e anticorpos anti-músculo liso positivos, a 
sugerir diagnóstico de Síndrome do Anticorpo Anti-fosfolipídico.

 
Conclusão

 Uma correta decisão terapêutica implica reconhecer fatores 
de risco, determinar a etiologia e os fatores preditivos da evo-
lução. O prognóstico do AVC pediátrico parece ser mais favo-
rável do que o do adulto, embora existam ainda poucos dados 
relativos aos défices motores, cognitivos e comportamentais a 
longo prazo.

Sandra Alves1,2, Inês Torrado2

1-AceS Alto Tâmega e Barroso; 2-Serviço de Pediatria Unidade Hospitalar de Chaves, CHTMAD, EPE
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P13. AVC em doente Jovem com biótipo singular

Renato Nogueira, Celeste Guedes, Ana Luísa Cruz, Augusto Duarte
Centro Hospitalar do Médio Ave- Vila Nova de Famalicão
E-mail: renato.nogueira@chma.min-saude.pt

P14. CADASIL ou não CADASIL: a questão de uma nova variante

Introdução
A investigação etiológica do AVC em jovens constitui um de-

safio que deverá ter em conta a  maior prevalência de causa 
não aterosclerótica nesta faixa etária.
Muitas vezes os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 
processo lesional partilham os mesmos fatores de risco, mas 
determinadas doenças de carácter hereditário explicam o fenó-
meno de vasculopatia associada aos eventos vasculares.

      
Caso Clínico 1

Mulher de 36 anos, com antecedentes de miopia severa e 
história de palpitações.
Recorreu ao SU por quadro, com cerca de 24horas de evolu-
ção, de desequilíbrio na marcha com queda preferencial para 
a direita, parestesias do hemicorpo direito, atingindo também o 
andar inferior da hemiface do mesmo lado.
A TC-CE realizada na admissão não revelou alterações compa-
tíveis com lesão vascular aguda.
 Foi assumido síndrome lacunar sensitivo puro e decidido inter-
namento para vigilância e estudo. Apresentou evolução favorá-
vel durante o internamento com melhoria gradual das pareste-
sias e das alterações do equilíbrio.
A RMN-CE confirmou a presença de lesão isquémica recente 
na região tálamo-capsular posterior esquerda; sem alteração 
do sinal de fluxo nos principais eixos vasculares intracranianos, 
arteriais ou venosos.
O ecocardiograma evidenciou prolapso de ambos os folhetos 

da válvula mitral e aneurisma do septo interauricular, com shunt 
esquerdo-direito, compatível com foramen oval patente e/ou 
pequena comunicação interauricular tipo Ostium Secundo.
Assumindo-se etiologia cardioembólica do evento vascular, foi 
decidido início de hipocoagulação oral com varfarina.
A doente apresentava biótipo característico, com destaque 
para a estatura (1.75m), aumento do ratio altura/envergadura, 
estrias cutâneas e aracnodactilia.
Por suspeita de Síndrome de Marfan foi solicitado estudo do 
Gene BFN1, que se revelou positivo, confirmando o diagnós-
tico. 

       
Conclusão

A síndrome de Marfan é uma doença autossómica domi-
nante do tecido conjuntivo. As complicações neurológicas são 
secundárias a: dissecção da aorta ascendente, carótidas e ar-
térias vertebrais; disfunção valvular que leva a eventos vas-
culares cardioembólicos; ruptura de aneurismas intracerebrais; 
enfartes medulares.
No presente caso, o biótipo da doente e as alterações cardía-
cas identificadas constituíram factores de suspeição para pes-
quisa de doença genética.
O rastreio dos restantes elementos da família poderá permitir a 
intervenção precoce de modo a prevenir a ocorrência de com-
plicações neurológicas noutros elementos.

 

Introdução
A arteriopatia cerebral autossómica dominante com enfartes 

subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL) é a causa here-
ditária mais comum de AVC no adulto. A apresentação clínica 
inclui enxaqueca com aura, eventos isquémicos subcorticais, 
distúrbios do humor, apatia e défice cognitivo. A pesquisa de 
variantes patogénicas no gene NOTCH3 é o gold standard para 
diagnóstico da doença.   

       
Caso Clínico

 Doente de 62 anos, sem hipertensão arterial, diabetes 
mellitus ou hábitos tabágicos. Mãe sofreu AVC aos 75 anos, 
pai e dois irmãos sem antecedentes de AVC, enxaqueca ou 
alterações cognitivas. Aos 58 anos foi observado no serviço de 
urgência por instalação súbita de dificuldades na fala e nos mo-
vimentos finos das mãos. Sem história de cefaleias, mas com 
ansiedade generalizada. TAC cerebral mostrou leucoencefa-
lopatia e sequelas de lesões vasculares no núcleo lenticular 
e coroa radiada à direita e subcortical frontal esquerda. A RM 
confirmou extensa leucoencefalopatia com áreas confluentes e 

enfartes lacunares, incluindo enfarte recente em território das 
perfurantes da artéria cerebral média direita. Identificada uma 
variante nova no gene NOTCH3 c.1238G>A (p.Gly413Asp) - 
exão 8, que não altera o número de resíduos de cisteína no 
domínio extracelular da proteína.

Discussão
 A maioria das variantes patogénicas no gene NOTCH3 re-

sulta num número ímpar de resíduos de cisteína no domínio ex-
tracelular da proteína, presumivelmente facilitando a sua agre-
gação. Recentemente foram descritos casos em que ocorre 
agregação, sem alteração nos referidos resíduos. Contudo, é 
ainda controverso se estas variantes causam CADASIL, se es-
tão associadas a outras formas de doença de pequenos vasos 
(DPV) ou se apenas representam variantes raras que ocorrem 
na população geral. Neste caso, dada a extensão da leucoen-
cefalopatia, a ausência de fatores de risco clássicos para DPV 
e a presença de uma variante num gene conhecido por causar 
DPV, é muito provável que esta variante seja patogénica.
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P15.  Síndrome Mieloproliferativo – Fator predisponente para 
 Acidente Vascular Cerebral

P16. Dissecção carotídea associada a processo estilóide longo

Introdução
Trombocitemia essencial é uma forma incomum de doença 

mieloproliferativa crónica, caracterizada pela hiperproliferação 
megacariocítica com consequente trombocitose mantida no 
sangue periférico, favorecendo a ocorrência de fenómenos 
trombo-hemorrágicos.        

Caso Clínico
 : Mulher, 81 anos, com antecedentes de fibrilhação auricular, 

hipertensão arterial, síndrome demencial e dois internamentos 
prévios (em dois meses consecutivos) por acidente isquémi-
co transitório (AIT). Inicialmente hipocoagulada com varfarina, 
mas com registo de grandes oscilações no valor de INR, pelo 
que após o primeiro internamento foi alterada a hipocoagula-
ção para rivaroxabano. Internada de novo 1 mês após o últi-
mo AIT por instalação súbita de diminuição da força muscular 
no membro superior e inferior direitos e disartria. A tomografia 
computorizada crânio-encefálica (TC-CE) mostrava hipodensi-
dades cortico-subcorticais frontal, temporal e parieto-occipital 
esquerdas, traduzindo enfartes recentes. No internamento 
manteve estabilidade clínica e hemodinâmica, com a confirma-
ção electrocardiográfica da arritmia já conhecida. O ecodoppler 
dos vasos do pescoço mostrou ateroma homogéneo, com es-
pessamento parietal e moderada calcificação nas bifurcações, 

sem evidência de estenose/sinais de repercussão hemodinâ-
mica. O ecocardiograma documentou regurgitação mitral ligei-
ra e tricúspide ligeira a moderada com aurículas de dimensões 
aumentadas. Analiticamente apresentava trombocitose de 
615x109/L. Ao 5º dia de internamento apresentou agravamento 
neurológico com hemiplegia direita, afasia global e hemianop-
sia homónima direita. Realizou nova TC-CE que mostrou lesão 
isquémica recente em território cortical e profundo da artéria 
cerebral média, sem sinais de transformação hemorrágica. O 
novo controlo analítico realizado mostrou a presença de trom-
bocitose de 810x109/L. Colocada a hipótese de acidente vas-
cular cerebral (AVC) isquémico de repetição em contexto de 
trombocitose. Realizou estudo medular e pesquisa da mutação 
V617F no gene JAK2 positiva, confirmando o diagnóstico de 
trombocitemia essencial. Além da hipocoagulação (alterada 
para apixabano) iniciou terapêutica citorredutora com hidroxiu-
reia. Mantém seguimento em consulta de Medicina Interna e 
Hematologia com evolução favorável.    

Conclusões
 Embora a trombocitemia essencial seja uma causa menos 

frequente de AVC, perante a presença de trombocitose é um 
diagnóstico a ser considerado, sendo que exige alto grau de 
suspeição e uma investigação dirigida.

Introdução
A Síndrome de Eagle descreve uma série de sintomas cau-

sados por um processo estilóide longo, genericamente aceite 
como sendo de comprimento superior a 30 mm. A existência 
de um processo estilóide longo não implica necessariamente a 
ocorrência da Síndrome de Eagle, não causando sintomas na 
maioria dos indivíduos portadores desta anomalia anatómica. 
Apesar da relação causal entre o processo estilóide longo e a 
dissecção da artéria carótida ter sido já previamente sugerida, 
estudos recentes encontraram uma associação entre a dissec-
ção carotídea e processos estilóides longos ipsilaterais, além 
de distâncias processo estilóide – artéria carótida interna mais 
curtas, mesmo na ausência da Síndrome de Eagle.       

Caso clínico
 Homem de 68 anos, com história conhecida de HTA, hiperu-

ricemia e nefrolitíase, admitido no Serviço de Urgência por ins-
talação súbita de dificuldade na fala não associada a cefaleia, 
dor cervical ou história de manipulação ou trauma da cabeça 
ou pescoço. Ao exame apresentava afasia ligeira de predomí-
nio motor e discreta parésia facial central direita (NIHSS 3). Os 
sinais vitais eram normais. A TAC cerebral mostrou hipodensi-

dade e perda de diferenciação corticossubcortical envolvendo 
a ínsula e território cortical frontal e possivelmente o núcleo 
estriatocapsular. A AngioTAC cerebral revelou dissecção do 
segmento médio da porção cervical da artéria carótida inter-
na esquerda, com ligeiro estreitamento do lúmen arterial e um 
hematoma mural excêntrico em estreita proximidade com o 
processo estilóide. A análise detalhada da AngioTAC confirmou 
a presença de processos estilóides alongados bilateralmente 
(esquerdo = 46 mm, direito = 38 mm) com angulação medial. 
Foi iniciada terapêutica antiplaquetária e a investigação etioló-
gica adicional, com ecocardiograma, holter e estudo analítico, 
foi negativa.

   
Conclusão

 Apresentamos um caso de dissecção carotídea associada 
a processo estilóide longo, na ausência das características clí-
nicas da Síndrome de Eagle, nomeadamente história de dor 
cervical, facial ou da garganta, otalgia, disfagia ou carotidinia. 
Neste contexto, somente a análise cuidadosa da AngioTAC 
permitiu detectar a relação próxima e, na nossa opinião, causal 
do processo estilóide longo com a dissecção da artéria carótida 
interna. 
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P17. Vasculopatia pelo VIH: o Sistema Nervoso Central como 
 reservatório virológico
Fábio Carneiro, Pedro Pereira
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: fabiojbcarneiro@gmail.com

Introdução
A infecção pelo VIH associa-se a risco aumentado de doença 

cerebrovascular, através de mecanismos directos e indirectos. 
A vasculopatia pelo VIH, co-infecção por agentes oportunistas, 
neoplasias, coagulopatia e cardioembolismo representam etio-
logias possíveis. Co-existem frequentemente factores de risco 
cardiovascular tradicionais, potenciados pelos efeitos metabóli-
cos das terapêuticas anti-retrovirais (TAR), impondo uma mar-
cha diagnóstica e abordagem terapêutica abrangentes.  

  
Caso clínico

Doente do sexo feminino, de 46 anos de idade, com ante-
cedentes relevantes de infecção VIH e VHC adequadamente 
controladas há 20 anos, dislipidemia e hábitos tabágicos e etí-
licos. Em Maio de 2016 apresentou instalação súbita de afasia 
global, hemianópsia homónima, parésia facial e hemiparésia 
direitas, evidenciando-se lesão isquémica fronto-opérculo-insu-
lar e temporo-parietal esquerda em RME. A angioRM revelou 
oclusão da divisão posterior de M2 da artéria cerebral média 
(ACM) esquerda, sem outras alterações. O estudo etiológico, 
incluindo pesquisa de trombofilias, marcadores de auto-imuni-
dade, serologias infecciosas, ecocardiograma transesofágico e 
registo de eventos, foi inconclusivo. Em Novembro de 2016 é 
re-internada por agravamento súbito da afasia e hemiparésia 
direi-ta, identificando-se lesões isquémicas recentes lenticulo-
-cápsulo-caudada, fronto-opercular e fronto-orbitária esquer-
das. A angio-RM mostrou oclusão do segmento supraclinoideu 

da artéria carótida interna e segmento M1 da ACM esquerdas 
e estenose focal da artéria cerebral anterior direita. Foi repetido 
estudo etiológico, incluindo TC tóraco-abdómino-pélvico, sem 
alterações. Embora a carga viral de VIH fosse indetectável no 
soro, o estudo do líquido céfalo-raquidiano evidenciou cargas 
virais VIH-I positivas (27 cópias/mL) e discreta hiperproteino-
ráquia (62 mg/dL), com bandas oligoclonais e restantes vírus 
neurotrópicos negativos. A TAR foi optimizada para melhor 
penetração na barreira hemato-encefálica, sem evidência de 
novos eventos.      

 
Conclusões

 A ocorrência de estenoses intracranianas de novo e repli-
cação viral intratecal sugerem a vasculopatia pelo VIH como 
o diagnóstico mais provável, na ausência de achados clínicos, 
imagiológicos ou laboratoriais a favor de outras etiologias. A 
vasculopatia pelo VIH é uma das manifestações neurológicas 
do VIH menos conhecidas, sendo a inflamação crónica do SNC 
um dos mecanismos fisiopatológicos propostos. 

Apesar do escape viral no SNC em doentes com evidência 
de supressão viral periférica estar associado a outras manifes-
tações neurológicas do VIH, não foi ainda estudado o seu papel 
nas manifestações vasculares. Salientamos a importância de 
excluir replicação viral do VIH no SNC em doentes VIH+ com 
AVC criptogénico e da optimização de TAR para melhor pene-
tração no SNC.

P18. Acidente vascular cerebral como primeira manifestação de 
 tumor oculto
Ana André, Ana Felix, Motasem Shamasna
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar do Algarve - Faro
E-mail: analuisandre89@gmail.com

Introdução
O estado pro-trombótico é comum em pacientes com neo-

plasia, e pode manifestar-se como endocardite não-bacteriana, 
tromboflebite, enfarte arterial agudo. O acidente vascular cere-
bral (AVC) como primeira manifestação de tumor oculto sisté-
mico é raro, e pode ocorrer dias a meses antes do diagnóstico.   

  
Caso clínico

Homem de 71 anos, com antecedentes pessoais de hiper-
tensão arterial, recorre ao serviço de urgência (S.U.) por qua-
dro de disartria e confusão mental. Ao exame neurológico apre-
sentava desorientação temporal, alteração da memória recente 
e viso-espacial, e hemianopsia homónima direita. A Tomografia 
computorizada crânio-encefálica (TAC-CE) revelou AVC is-
quémico no território da artéria cerebral posterior esquerda. 
O ecocardiograma mostrou a existência de um foramen oval 
patente. O Eco Doppler dos vasos cervical e transcraniano, 
eletrocardiograma e estudo analítico basal não evidenciaram 
alterações. O doente recusou internamento, tendo alta medica-
do com ácido acetilsalicílico e atorvastatina. Ao terceiro dia, foi 
internado com diagnóstio de tromboembolismo pulmonar. Re-
alizou tratamento com enoxaparina e teve alta medicado com 
apixabano 5mg. Uma semana depois, é trazido ao S.U. com 

quadro de afasia e hemiplegia direita com evolução superior 
a seis horas. Ao exame neurológico e físico apresentava afa-
sia de broca, hemiplegia direita com face, sinal de babinski à 
direita, abdómen globoso e dor a palpação nos quadrantes su-
periores. A TAC-CE revelou AVC isquémico no território da ar-
téria cerebral média esquerda. O estudo analítico demonstrou 
alteração das transaminases e fosfatase alcalina. A ecografia 
abdominal mostrou derrame peri-hepático e formação nodular 
hipoecogénica hepática. A TC-toracoabdominopelvica revelou 
colangiocarcinama, carcinomatose peritoneal e metástases he-
páticas. O doente foi orientado para cuidados paliativos.       

 
Conclusão

 A maioria das neoplasias associam-se a coagulopatias, prin-
cipalmente as doenças mieloproliferativas e adenocarcinomas 
do tubo digestivo, da próstata, e do pulmão. Alguns estudos 
descrevem marcadores que sugerem a existência de tumor 
oculto, mas apresentam uma  baixa sensibilidade e especifi-
cidade.

A pesquisa de neoplasia raramente é considerada na inves-
tigação precoce de AVC criptogénico. No entanto, deve ser 
considerada num doente, que apresenta vários eventos trom-
bóticos.
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P19.  Excrescência de Lambl: uma causa incomum de acidente 
 vascular cerebral isquémico cardioembólico 

Introdução
O cardioembolismo corresponde a 15-20% dos acidentes 

vasculares cerebrais isquémicos, sendo associados principal-
mente à fibrilhação auricular ou a condições com forte potencial 
embólico como valvulopatias, endocardite ou tumores cardía-
cos. A excrescência de Lambl é uma estrutura filamentosa, mó-
vel, frequentemente aderente à válvula aórtica e que raramente 
está associada a acidentes vasculares cerebrais isquémicos 
cardioembólicos.    

Caso clínico
 Doente do sexo masculino, 73 anos, melanodérmico, com 

antecedentes pessoais de hipertensão arterial, dislipidémia e 
HIV (medicado com antirretrovirais). Recorreu ao Serviço de 
Urgência por quadro clínico de instalação súbita caracterizado 
por diminuição da força muscular do membro inferior direito. 
Posteriormente apresentou diminuição da força muscular do 
membro superior direito e disartria. No exame neurológico 
apresentava hemiparesia direita com face de predomínio cru-
ral (grau 4 membro superior e plegia membro inferior). A TC-
-CE inicial evidenciou hipodensidade corticossubcortical fron-
tal para-falcina esquerda e hipodensidade corticossubcortical 
fronto-opercular direita, compatíveis com lesões isquémicas 
recentes nos territórios arteriais da ACA esquerda e da ACM 
direita, respetivamente. O doente ficou internado, tendo rea-
lizado RM-CE que documentou áreas com restrição à difusão 
nos territórios arteriais da ACA e ACM esquerdas e ACM direita. 
O restante estudo etiológico com angio-RM, eco-Doppler dos 
vasos do pescoço, ECG-Holter 24h (ritmo sinusal) e ecocardio-

grama transtorácico não revelaram alterações de relevo. Pelas 
múltiplas lesões vasculares recentes e pelo antecedente de 
HIV, ponderou-se como causa provável uma vasculopatia rela-
cionada com o HIV, pelo que foi realizada angiografia cerebral 
convencional e avaliação do LCR que excluíram esta hipótese 
diagnóstica. Analiticamente sem alterações de revelo, nome-
adamente com carga viral do HIV negativa. Para completar o 
estudo etiológico do AVC, foi realizado ecocardiograma tran-
sesofágico que documentou uma estrutura filamentosa, móvel, 
de 15 mm, correspondendo a uma exuberante excrescência de 
Lambl. Sete semanas após a instalação inicial o doente repe-
tiu RM-CE que documentou nova lesão em território arterial da 
artéria cerebelosa superior direita. Admitiu-se como etiologia 
dos acidentes vasculares isquémicos documentados um me-
canismo cardioembólico com ponto de partida na excrescência 
de Lambl, ficando o doente anticoagulado com varfarina. Não 
apresentou novos eventos neurológicos posteriormente.

Conclusões
 A excrescência de Lambl deve ser considerada na avalia-

ção dos acidentes vasculares cerebrais criptogénicos, tendo o 
ecocardiograma transesofágico um papel fundamental no diag-
nóstico de determinadas patologias cardíacas com potencial 
embólico, que podem não ser identificadas no ecocardiograma 
transtorácico de rotina. A melhor abordagem terapêutica para a 
excrescência de Lambl permanece por determinar, mas habi-
tualmente inclui antiagregação plaquetária, anticoagulação ou 
cirurgia.

P20. Encerramento de apêndice auricular esquerdo em doente com  
 fibrilhação auricular e hematoma frontal esquerdo

Introdução
A fibrilhação auricular é a arritmia cardíaca mais comummen-

te encontrada na prática clínica com potencial tromboembólico 
significativo. A hipocoagulação oral é o tratamento preconiza-
do, contudo, apresenta inúmeras limitações/complicações que 
a podem tornar contra-indicada. Neste contexto, surge, como 
possível terapêutica alternativa, o encerramento percutâneo do 
apêndice auricular esquerdo (AAE). Apresentamos um caso 
clínico de um doente com fibrilhação auricular crónica e he-
matoma lobar esquerdo que foi proposto para encerramento 
percutâneo do AAE.  

Caso clínico
Homem, 66 anos, com antecedentes de HTA, dislipidémia, 

síndrome de apneia obstrutiva do sono, e fibrilhação auricular 
permanente (CHADS-VASC 4, HASBLED 4) medicado inicial-
mente com Dabigatrano, que cumpria, e sob o qual teve AVC 
isquémico fronto-insular direito em território cortical da artéria 
cerebral média direita, de provável etiologia cardio-embólica, 
em Fevereiro de 2016, após o qual iniciou Apixabano. Observa-
do no Serviço de Urgência (SU) em Agosto de 2016 por prová-
vel perda de consciência com eventual traumatismo crânio-en-
cefálico, tendo sido encontrado vomitado, com incontinência 
de esfíncteres e mordedura da língua. Ao exame neurológico 

disartria e hemiparésia esquerda sequelares. TAC-CE do SU 
com hematoma intraparenquimatoso agudo corticossubcortical  
frontal  mesial não traumático. Angio-TC sem malformações 
aneurismáticas ou  arterio-venosas (MAV) intracranianas. Ao 
3º dia de internamento verificou-se agravamento do quadro 
neurológico com sonolência, sem hipocoagulação (suspensa 
3 dias antes), pelo que repetiu TAC CE que mostrou aumento 
do hematoma frontal esquerdo. Angiografia cerebral conven-
cional não mostrou aneurismas ou MAV. RM-CE com hema-
toma frontal esquerdo e lesões isquémicas assintomáticas, 
provavelmente embólicas, sem microhemorragias. Ecocardio-
grama transesofágico evidenciou apêndice auricular bilobado. 
Considerou-se a hipótese de hematoma associado a hipocoa-
gulação, não sendo possível excluir angiopatia congófila.
Dado o risco de re-hemorragia e simultaneamente o risco de 
AVC de novo cardio-embólico, foi contactada a Cardiologia 
para ponderar encerramento percutâneo do AAE.

 
Conclusão

 O encerramento percutâneo do AAE tem mostrado evidên-
cia na redução de eventos tromboembólicos, surgindo como 
uma alternativa segura e eficaz à hipocoagulação oral em do-
entes com elevado risco que apresentam contra-indicações 
para a mesma.
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P21.  Heterogeneidade clínica do enfarte bilateral no território da 
 Artéria Cerebelosa Superior 

Introdução
Os enfartes cerebelosos bilaterais, são raros mas a sua fre-

quência está a aumentar pelo uso crescente das técnicas de 
neuroimagem (RM de difussão). A causa pode ser aterotrombó-
tica ou embólica. São apresentados 2 casos clínicos de enfarte 
bilateral no território da Artéria Cerebelosa Superior (ASCA) de 
evolução clínica diferente e explicados os mecanismos pato-
génicos.        

Casos clínicos
 No 1º caso trata-se de mulher de 78 anos com HTA, FA e 

anticoagulada que recorreu ao serviço de urgência por S. verti-
ginoso acompanhado de surdez e antecedentes de quedas vá-
rias semanas antes. À entrada surdez neurossensorial bilateral 
de predomínio nos agudos, nistagmo horizonto-rotatório à direi-
ta, romberg e marcha com desvio a esquerda (NIHSS 3). A TAC 
CE revelou enfarte cerebeloso superior bilateral, de predomínio 
direito de cronologia imprecisa. 48 h depois  é objectivado um 
S. acinético-rígido esquerdo, sem oftalmoparesia e sem disau-
tonomia. A RM CE revelou lesão cerebelosa superior bilateral 
não recente, leucoaraiose e hipossinal lenticular bilateral, esta 

última sugestiva de aumento do teor de ferro. Eco-doppler: pla-
cas ACI < 40 % estenose. Fez tratamento sintomático para o 
parkinsonismo com melhoria e uma semana depois reiniciou 
anticoagulação com recuperação dos sinais neurológicos ini-
ciais, excepto ligeira hipoacusia. O 2º caso é um homem de 81 
anos com antecedentes de enfarte agudo de miocardio, FA e 
duplamente antiagregado por enfarte cerebral prévio. Recorreu 
ao serviço de urgência por agravamento da marcha o dia an-
terior. A entrada sem nistagmo, disartria escandida, dismetria à 
direita, marcha de base alargada com desvio à direita (NIHSS 
4). A TAC CE revelou enfarte cerebeloso superior bilateral agu-
do com extensão à protuberância. O utente foi anticoagulado 
pelo enfarte em evolução. Posteriormente foi transferido para 
área de residência. 

Conclusões
 Os casos descritos destacam a variabilidade clínica do en-

farte bilateral no território da ASCA de causa cardioembólica, 
que apesar da sua bilateralidade o prognóstico foi bom. Salien-
ta-se a importância do follow-up apertado nomeadamente no 
paciente idoso com FA.

P22.  Episódio maníaco após AVC-Dificuldades diagnósticas e   
 terapêuticas
Maria do Céu Ferreira1, Célia Machado2, Catarina da Costa Campos1, Beatriz Santos1

1-Serviço de Psiquiatria, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
E-mail: ceu@live.com.pt

Introdução
A presença de alterações neuropsiquiátricas em indivíduos 

com AVC é frequente, sobretudo sintomatologia depressiva, 
ansiosa e alterações cognitivas. Os episódios maníacos são 
complicações raras, podendo ocorrer segundo a literatura até 
2 anos após o AVC.        

Caso clínico
Sexo masculino, 52 anos, caucasiano, vive com a esposa e 

filha, dextro, deambula com andarilho. Antecedentes de HTA, 
dislipidémia e hiperuricémia. AVC hemorrágico lenticulo-capsu-
lar esquerdo há 2 anos, submetido a craniotomia descompres-
siva com sequelas de hemiparésia direita e afasia motora. Epi-
lepsia vascular com a primeira crise sete meses após o AVC, 
medicada e controlada com levetiracetam 2000 mg/dia. Sem 
antecedentes psiquiátricos.
Iniciou quadro subagudo de alterações de comportamento com 
elevada agitação psicomotora cerca de 2 anos após o AVC. A 
família adoptou uma postura hiperprototectora, ficando a es-
posa como cuidadora a tempo total. Foi avaliado por Neurolo-
gia, não se evidenciando agravamento neurológico nem alte-
rações cognitivas. Realizou controlo analítico e TAC cerebral 
com exclusão de outras causas que pudessem justificar estas 
alterações. Optou-se inicialmente por substituir levetiracetam 
por lamotrigina, sem melhoria clínica. Posteriormente iniciou 
quetiapina até 400 mg/dia e depois olanzapina 20 mg/dia com 
melhoria parcial das alterações de comportamento, mas eleva-
da sedação.

Foi avaliado por Psiquiatria em contexto de urgência cerca de 
2 meses depois, tendo-se constatado, após colheita detalhada 
da história clínica com a família, que o doente vinha a apre-
sentar elevação do humor, redução da necessidade de dormir, 
desinibição e ideação delirante de grandiosidade.
Optou-se por iniciar pimozida até 8 mg/dia e orientar para 
Consulta Externa de Psiquiatria. Ocorreu remissão da sinto-
matologia psicótica, eutimização do humor e estabilização 
comportamental, tendo o doente mantido esta terapêutica por 
6 meses.  Depois foi realizada descontinuação progressiva até 
à suspensão, permanecendo o doente psicopatologicamente 
compensado durante cerca de 1 ano. Posteriormente o doente 
iniciou alterações de comportamento com padrão semelhante, 
tendo-se reintroduzido pimozida 4 mg/dia com estabilização clí-
nica. Mantém esta terapêutica desde há 6 meses.

Conclusões
Este caso ilustra as dificuldades diagnósticas de um episó-

dio maníaco após AVC num doente com sequelas neurológicas 
graves, as quais atrasaram o diagnóstico e o tratamento psi-
quiátricos. A este respeito, não há na literatura recomendações 
sólidas quanto à melhor abordagem farmacológica nem quanto 
à duração do tratamento nos episódios maníacos associados 
a AVC.
Assim, são necessários mais estudos de forma a aprimorar o 
diagnóstico e o tratamento das alterações psiquiátricas que 
surgem no decurso da vida dos doentes com antecedentes de 
AVC.

FJ Ros Forteza
Serviço de Neurologia da ULS-Guarda, E.P.E. 
E-mail: javierros40@hotmail.com
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P23. Mielopatia vascular, um diagnóstico de exclusão?

Introdução
O enfarte da medula espinal representa 6-7% das mielopa-

tias, e 1-2% das doenças vasculares. A causa mais comum é 
a doença ateromatosa vascular, tendo entre outras, a cirurgia 
da artéria aorta, dissecção da aorta torácica, malformações 
arteriovenosas espinais, hipotensão, drepanocitose, consumo 
de cocaína. Em 50% dos doentes não é possível descobrir a 
causa. A apresentação clínica varia de acordo o território vas-
cular afectado, e extensão da lesão, tratando-se de um quadro 
agudo com instalação máxima em 12h, mas em alguns doentes 
atinge o nadir em até 72 horas.          

Caso clínico
 Trata-se de homem de 77 anos de idade, sem factores 

vasculares de risco conhecidos, que nota dor tipo queimação 
dos membros inferiores ascendente até cintura pélvica, inclu-
sive períneo, e incapacidade para marcha em uma hora. A ad-
missão doente vígil, TA 170/85 mmHg, e globo vesical. Ao EN 
apresentava paraparésia flácida assimétrica, com reflexos os-
teotendinosos abolidos. RCP indiferentes. Hipoestesia álgica, 
térmica até 1/3 distal das coxas e hipoestesia táctil e álgica, na 
região do períneo e peri-anal. Sensibilidade postural dos dedos 
dos pés abolida. Analiticamente destaca-se hipetriglicidémia de 
333 mg/dl. A RM dorso lombar demonstrou hipersinal em T2 
a nível do cone medular. A punção lombar evidenciou discre-

ta hiperproteinorráquia de 55 mg/dl, o estudo bacteriológico e 
pesquisa de vírus neurotrópicos foi negativo. O Doppler evi-
denciou doença carotídea ateromatosa moderada. A Angio-TC 
da aorta descendente, sem evidência de alterações do calibre, 
parede e/ou lúmen. No estudo de RM por difusão (realizado 10 
dias pós evento), não foi possível demonstrar sinais de lesão 
isquémica aguda. Durante internamento, doente teve episódios 
paroxísticos de diminuição de acuidade visual, e foi observa-
do por Neuro-oftalmologista, que referiu tratar-se de isquémia 
ocular. Apresentou melhoria progressiva dos défices, e a data 
de alta, destacava-se ao EN, prova de Mingazini com oscilação 
sem queda, com ROTs fracos. RCP esboça flexão a esquerda 
e indiferente a direita. Hipoestesia álgica, em meia até ao tor-
nozelo. Diurese espontânea.   

Conclusão
 O diagnóstico de enfarte medular constitui um desafio diag-

nóstico, no estudo das mielopatias agudas. A presença de al-
guns sinais, como a instalação aguda dos sintomas, factores 
de risco vascular, constituem pistas para possível etiologia. No 
nosso caso clínico, a investigação clínica, permitiu excluir ou-
tras causas, a apresentação clínica, e a isquémia ocular, indi-
cam presença de doença vascular, e em relação com enfarte 
medular. 

P24. Hemorragia Intracerebral secundária a Disreflexia Autonómica

Introdução
A disreflexia autonómica (DA) é uma emergência médica 

em doentes com lesão medular, geralmente em lesões neu-
rológicas acima de T6. A hemorragia intracerebral hipertensiva 
é uma complicação incomum em contexto de DA, que requer 
uma identificação precoce, abordagem multidisciplinar e uma 
intervenção urgente pelo risco de herniação cerebral e morte.       

Caso clínico
 Os autores apresentam o caso de um doente do sexo mas-

culino de 53 anos, com quadro neuromotor de Tetraplegia Mo-
tora Completa, de nível neurológico C2, com nível sensitivo C2 
e motor C5 bilateral, que recorre ao serviço de urgência por 
quadro de alteração do estado de consciência e agitação psi-
comotora. Trata-se de um doente totalmente dependente para 
as Atividades de Vida Diária e deambulação, com esfíncteres 
neurogéneos e com algaliação contínua em drenagem livre, 
com sintomatologia compatível de infeção do trato urinário e 
obstipação e que, durante a permanência no serviço de ur-
gência, apresentou episódio de cefaleia súbita, hipersudorese 
e rubor facial, com subida dos valores de tensão arterial para 
150/95mmHg, compatível com quadro de Disreflexia Autonómi-

ca não diagnosticada. Por manutenção do quadro de alteração 
do estado de consciência e sem outros défices neurológicos de 
novo, foi solicitada Tomografia Computadorizada Crânio-Ence-
fálica (TC-CE) que evidenciou um Hematoma parenquimatoso 
parietoccipital à esquerda com edema circundante. O doente fi-
cou internado para monitorização e vigilância do estado clínico 
e realização de antibioterapia dirigida por infeção do trato uri-
nário secundária a Proteus Mirabillis. O internamento decorreu 
sem intercorrências, à data de alta a TC-CE de controlo revelou 
uma reabsorção parcial da lesão hemorrágica, tendo o doente 
recuperado o seu nível clínico-funcional prévio ao internamento 
e regressado à unidade de saúde onde reside. Posteriormente, 
foi realizada uma terceira TC-CE de controlo, onde se eviden-
ciou a reabsorção completa da hemorragia intracerebral.

Conclusões
 A Hemorragia Intracerebral em contexto de DA é rara, mas 

pode ser catastrófica e fatal. O reconhecimento dos fatores 
precipitantes para DA neste grupo especial de doentes pelos 
profissionais de saúde, bem como a atuação imediata é de ex-
trema importância para minimizar as complicações associadas 
a esta entidade.

Laurete da Conceição1, Claudia Borbinha1, Manuel Salavisa1, Ana Sofia Correia1, Miguel Viana Baptista1,2

1-Serviço de Neurologia, Centro hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO);
2-CEDOC- Nova Médica School

Jonathan Rios1, Carla Rito2, Arminda Lopes2

1-Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro: Serviço de Medicina Física e de Reabilitação; 
2-Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul
E-mail: jonathan.s.rios.6@gmail.com 
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P25.  Disfunção endotelial após infiltração cervical: uma injecção  
 quase fatal

Introdução
O mecanismo patofisiológico inerente à disfunção endotelial  

em contexto de Leucoencefalopatia Posterior Reversível não 
se encontra completamente definido. No entanto, o consumo/
administração de substâncias vasoactivas é um dos seus fac-
tores precipitantes reconhecidos. 

Caso clínico
Homem de 75 anos, sem antecedentes pessoais de relevo, 

apresenta alteração do estado de consciência imediatamente 
após infiltração de lidocaína e solumedrol, na inserção crania-
na do músculo esternocleidomastoideo, para tratamento de 
cervicalgia crónica. Durante a avaliação pré-hospitalar foram 
registadas tensões arteriais de 220/90mmHg. À admissão no 
serviço de urgência apresentava-se normotenso, sonolento, 
com olhar desconjugado, nistagmo vertical exuberante e te-
traparesia atáxica grau 4. O estudo tomodensitométrico e an-
giográfico não revelou alterações agudas, incluindo oclusões 
intracranianas ou lesões de artérias cervicais. A RM cerebral 

mostrou focos hiperintensos em DWI no mesencéfalo e protu-
berância em topografia paramediana direita e lesão cerebelosa 
direita, predominantente subcortical, com facilitação à difusão 
das moléculas de água. O doente apresentou melhoria clínica 
progressiva e completa e o novo estudo imagiológico revelou 
resolução das alterações de sinal cerebelosas, persistindo os 
pequenos focos hiperintensos em T2 em localização pontome-
sencefálica direita.     

Conclusão
 A facilitação à difusão e reversibilidade da lesão cerebelosa 

descrita desfavorece a hipótese do quadro ter sido secundário 
a um evento vascular tromboembólico. Atendendo à associa-
ção cronológica com a infiltração cervical de anestésico local 
(que é frequentemente utilizado em conjunto com vasoconstri-
tores) acreditamos que o episódio possa ter sido provocado por 
disfunção endotelial secundária à administração de fármacos 
vasoactivos. 

P26.  Fisioterapia e toxina botulínica: a importância do contacto da  
 mão no controlo postural em doentes com Acidente Vascular  
 Cerebral

Raquel Carvalho1,2, Maria José Festas3

1-CESPU- Instituto de Investigação e Formação Avançada em Ciências e Tecnologias da  Saúde, Paredes;
2-Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde – Escola de Ciências da Saúde (ICVS-ECS), Braga;
3-Medicina Física e de Reabilitação, Hospital de São João, Porto
E-mail: raquel.carvalho@ipsn.cespu.pt

Introdução
Os doentes pós AVC manifestam, como sequelas, défice de 

movimento e de controlo postural. Pensa-se que o contacto da 
mão afetada permite melhorar a estabilidade através do au-
mento da sensibilidade cutânea e dos inputs propriocetivos do 
membro superior. Embora a fisioterapia (FT) baseada na reso-
lução de problemas seja uma das mais populares e utilizada 
na reabilitação neurológica, esta pode ser utilizada em con-
junto com a aplicação de toxina botulínica (TB) para prevenir 
contraturas e permitir uma boa postura da mão, favorecendo 
a recuperação.

O objetivo é verificar o impacto da combinação da TB com a 
FT, no equilíbrio, mobilidade e funcionalidade, num doente com 
AVC crónico.

Caso clínico
doente do género feminino com 46 anos de idade e, 18 me-

ses pós enfarte da ACM esquerda. A TB já tinha sido aplicada 
ao tricípite sural (TS) e tibial posterior (TP) em 24/04, a 06/10 
foi aplicada no TS e TP, peitoral, bicipital e flexores dos de-
dos à direita (período a que se reporta este trabalho). A doente 
foi submetida a intervenção diária de FT durante 6 semanas 
(18/10 a 24/11). A avaliação foi efetuada antes e após interven-
ção. A mobilidade, o equilíbrio e a força dos membros inferiores 

foram avaliados através do Timed and up Go (TUG), Single 
Leg Stance (SLS) e Five Times Sit to Stand Test (5-STS); a 
funcionalidade do membro superior foi avaliada pelas seguin-
tes escalas: Motor Assessment Scale (MAS) e a Action Reach 
Arm Test (ARAT). Efetuou-se ainda uma análise qualitativa do 
movimento.

Após a intervenção observaram-se ganhos na TUG (menos 
14 segundos), no 5-STS (menos 7 segundos), no SLS (mais 
21segundos, sobre o lado esquerdo e mais 2 segundos sobre 
o lado direito). A nível da funcionalidade do membro superior 
os ganhos não foram suficientes para serem detetados pelas 
escalas, no entanto observou-se um aumento da velocidade na 
capacidade de protrair o ombro, de levar a mão à testa e voltar 
a esticar, em decúbito dorsal (MAS), um aumento da velocida-
de com que leva a mão à boca e dentro de um padrão mais 
típico (ARAT). Verificou-se ainda uma diminuição significativa 
das reações associadas quando o doente olha por cima do om-
bro (para ambos os lados) e dos movimentos compensatórios 
do tronco.

Conclusões
 A TB, no membro superior parece ter permitido organizar a 

sua postura, durante a intervenção de FT, tendo favorecido os 
ganhos de equilíbrio e mobilidade.

José Nuno Alves, Margarida Lopes, Célia Machado, Carla Ferreira, Margarida Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
E-mail: jose.nuno.aalves@gmail.com
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P27.  Toxina botulínica tipo A no tratamento da espasticidade do   
 membro superior – repercussão na qualidade de vida
Filipa Vilabril, Elza Pires, Lúcia Dias
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE.
E-mail: filipavilabril@gmail.com

P28.  Síndrome do ombro do hemiplégico – a importância de tratar os  
 músculos do ombro com toxina botulínica
Maria Pais Carvalho1, Daniela Pinto2, Melissa Gorayeb2, Jorge Jacinto2

1-Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Hospital de S. Teotónio, Viseu;
2-Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Cascais
E-mail: conchapaisdecarvalho@gmail.com

Introdução
A injeção intramuscular de toxina botulínica tipo A (TB) é uma 

terapêutica reconhecida e eficaz para a espasticidade focal. O 
Síndrome do ombro do hemiplégico (SOH) é uma complicação 
frequente pós-AVC, é um fator que interfere no processo de 
reabilitação e é uma causa de incapacidade adicional.  

Objetivo
Avaliar a eficácia de tratamentos com TB para a espastici-

dade focal, incluindo MO, no tratamento da dor do ombro do 
hemiplégico, usando a Goal Attainment Scaling (GAS).          

Metodologia
Estudo observacional retrospetivo de uma coorte de doentes 

com espasticidade focal pós-AVC, tratados com TB em ambu-
latório, no ano de 2014, e todos os seus tratamentos realiza-
dos desde 2001 até 2016. Os dados clínicos foram recolhidos 
de formulários de avaliação pré-definidos. Após selecionar os 
casos injetados nos MO, com Dor como objetivo GAS a tratar, 
analisámos: idade à data do AVC; sexo; tempo AVC-primeiro 
tratamento com TB; tempo de follow-up; músculos injetados; 
terapêuticas de reabilitação adjuvantes (TRA) (fisioterapia/tera-
pia ocupacional); eficácia segundo pontuação final GAS; grau 
de satisfação global.

Resultados
 Um total de 117 doentes com o diagnóstico de AVC submeti-

dos ao total de 1056 tratamentos com TB. Destes tratamentos, 
90% incluíram músculos do membro superior e 52% MO. Dos 
doentes injetados nos MO, 48% foram avaliados com a GAS, 
e 44% apresentaram Dor como objetivo GAS a tratar (n=115). 
Nestes doentes, a idade média de AVC foi 54 anos (DP 12.4) e 
51% eram homens. A mediana AVC-primeiro tratamento: 0.83 
anos (0.09-9.82); follow-up: 3.01 anos (0.0-10.02). Os múscu-
los mais injetados foram o subscapularis (42%) e o pectoralis 
major (32%), seguidos dos rhomboideus (8%), deltoideus (7%) 
e trapezius (6%). Associada à TB intramuscular, 98% realiza-
ram TRA. 
Á avaliação, 73% dos doentes atingiram ou superaram o ob-
jetivo Dor e 26% não melhoraram. Dos doentes que não rea-
lizaram nenhuma TRA, apenas 1 melhorou a dor. Dos casos 
avaliados por grau de satisfação global (n=92), 90% encontra-
vam-se satisfeitos/muito satisfeitos com o tratamento.

Conclusões
 Na literatura, os poucos estudos que abordam o tratamento 

da dor no SOH, com TB nos MO, apresentam amostras reduzi-
das de casos. Neste estudo, a considerável coorte de doentes 
era, maioritariamente, homens de meia-idade, com menos de 1 
ano de lesão. Os músculos mais injetados foram o subscapula-
ris e o pectoralis major. Constatámos que a TRA foi implemen-
tada na maioria da amostra, como é recomendado na literatura. 

A TB injetada nos MO, para tratar dor no SOH revelou-se 
eficaz, numa grande percentagem de doentes. 

Introdução
A espasticidade é uma sequela comum do AVC, afetando 

mais de 30% dos doentes, nomeadamente a nível do membro 
superior (MS). Padrões anormais de ativação muscular levam 
a disfunção, culminando em limitações nas atividades de vida 
diária, redução da qualidade de vida (QV), dificuldades na hi-
giene e na manutenção da integridade da pele, cansaço do 
cuidador, dor e contraturas - com impacto no conforto e na pos-
tura do doente. As guidelines do tratamento da espasticidade 
recomendam a quimiodenervação dos músculos afetados com 
injeções de toxina botulínica tipo A (TB) seguida dum programa 
de reabilitação multidisciplinar (PRM).  

Objectivos
 Avaliar o impacto na QV da combinação do uso da TB com 

um PRM, no tratamento da espasticidade do MS sequelar de 
AVC. 

Metodologia
 Pesquisa bibliográfica recorrendo à base de dados online 

Pubmed/MEDLINE, Cochrane e Google Scholar, utilizandos 
os termos MeSH: botulinum toxins, stroke, muscle spasticity, 
upper extremity, rehabilitation e quality of life. Critérios de inclu-
são: artigos científicos redigidos em inglês ou português, nos 
últimos 5 anos, cuja leitura do resumo traduziu relevância.

Resultados
 Há fortes evidências do uso da TB na redução da espasti-

cidade focal; quando injetada no músculo subescapular, pode 
reduzir a dor e melhorar a amplitude articular passiva do ombro 
hemiplégico. No entanto, não está claro que essas melhorias 
sejam sustentáveis, nem se haverá concomitantemente uma 
melhoria na função do MS e da QV do doente. Relativamente à 
eficácia do PRM na melhoria da função ativa do MS, há apenas 
evidência de baixo grau, com indefinição das modalidades e in-
tensidade mais eficazes. Até à data, nenhum estudo examinou 
a evidência cumulativa pela combinação da TB com um PRM 
no tratamento da espasticidade do MS em doentes adultos com 
disfunção neurológica.

Conclusão
 Apesar da espasticidade causar geralmente grande mor-

bilidade, a sua presença também pode ajudar a preservar a 
função. Assim, o plano de tratamento não deve ser justificado 
apenas pela existência de espasticidade, sendo importante es-
tabelecer indicações claras para o uso da TB na espasticidade 
pós-AVC, com objetivos bem definidos e realistas, funcional-
mente importantes para o doente no seu dia-a-dia, e cujos re-
sultados sejam passiveis de quantificar através de um método 
uniforme e consensual.
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P29.  Soluços pós-AVC - Porque não tratamento com Acupunctura?

Introdução
Soluços são contrações súbitas e involuntárias do diafrag-

ma e músculos intercostais, que causam uma inspiração súbita 
seguida de encerramento abrupto da glote, gerando um som 
característico. Podem ser classificados pela sua duração em 
agudos (minutos a horas), persistentes (>48h) ou intratáveis 
(>2meses). Podem interferir com o sono, alimentação, originar 
fadiga, depressão respiratória e levar à morte.

São uma complicação conhecida do AVC Vertebro-basilar e, 
quando persistentes, afetam a qualidade de vida do doente.

Existem várias intervenções terapêuticas, farmacológicas 
e não farmacológicas, embora não exista consenso quanto à 
mais indicada. 

A Clorpromazina é o fármaco mais frequentemente usado, 
contudo nem sempre tem a eficácia esperada e apresenta efei-
tos secundários significativos, designadamente a sonolência 
que pode prejudicar o programa de reabilitação.

A acupunctura é uma alternativa, não farmacológica, que po-
derá ser equacionada.

  
Objetivo

Apresentar 4 casos de soluços no contexto de AVC Vertebro-
-basilar com resposta à acupuntura.  

        
Metodologia

Foram realizadas sessões de acupuntura numa série de ca-
sos de doentes com AVC entre Janeiro e Julho 2016 e com 

sintomas de soluços persistentes. As sessões tiveram a dura-
ção de 20 minutos e foram repetidas, em dias alternados até à 
resolução dos sintomas, nos casos necessários.  Foram utiliza-
dos os pontos PC6, ST36 e VC12 em todos os casos, GV14 em 
três, e Bl 17,20,21 num dos casos. 

Resultados
Avaliámos 4 doentes do sexo masculino, previamente autó-

nomos, entre 40-70 anos de idade, com AVC vertebro-basilares 
que desenvolveram soluços persistentes na fase aguda (3 do-
entes) e na fase subaguda (1 doente). Associou-se, em todos 
os doentes, perturbação do ritmo sono-vigília, tendo num caso 
coexistido fadiga respiratória e noutro perturbação da alimen-
tação. O tratamento acupunctura obteve sucesso - entre 1 a 3 
sessões - em todos os pacientes, em dois após a falência do 
tratamento farmacológico.
A tabela 1 mostra a evolução da sintomatologia de todos os 
casos.

    
Conclusão

 A experiência apresentada está de acordo com a literatura 
demonstrando que a acupunctura é segura e pode ser eficaz 
no tratamento dos soluços persistentes pós-AVC, associado 
ou não ao tratamento farmacológico, melhorando significativa-
mente a qualidade de vida dos doentes e criando condições 
para a adequada participação no programa de reabilitação.

P30.  Estudo Retrospectivo da Incidência e Complicações da Disfagia  
 numa UAVC

Introdução
A disfagia é uma complicação frequente pós AVC, variando 

a incidência nos diferentes estudos sobre esta temática. De 
acordo com Cohen et al (2016), na fase aguda situa-se entre 
28% a 65%. As complicações da disfagia incluem pneumonia 
de aspiração (10%), desnutrição e aumento global da morta-
lidade. A deteção precoce das alterações da deglutição está 
altamente associada à prevenção das complicações referidas, 
sendo para isso fundamental um método de avaliação rigoroso. 
Assim, surge este trabalho de investigação. 

Objectivos
Identificar a incidência de disfagia e das suas complicações 

na UAVC e compreender se o método utilizado para a avalia-
ção da deglutição é adequado. 

Metodologia
Trata-se de um estudo retrospetivo, cuja amostra é constituí-

da pelos doentes internados na Unidade Cérebro Vascular, ad-
mitidos pela via verde AVC/urgência, no período compreendido 
entre 01/01/2016 e 31/12/2016. Para a colheita de dados recor-
reu-se à consulta dos registos efetuados no programa SClínico 
e SAM, os dados foram registados numa base de dados Excel 
2016. O tratamento estatístico foi realizado no programa SPSS 
versão 24. 

Resultados
Da análise efetuada, no primeiro quadrimestre de 2016 (res-

tantes dados em processamento), verificou-se um total de 193 
doentes (97 do género masculino e 96 do feminino, com média 
de idade de 68 anos) com tempo médio de internamento de 4,1 
dias. No que diz respeito ao diagnóstico de admissão 80,8% de 
doentes com AVC isquémico, 9,8% AVC hemorrágico, 7,8% AIT 
e 1,6% trombose venosa. A mediana do NIHSS na admissão 
era de 10 e de 5 no momento da alta. Verificou-se que 38% 
dos doentes apresentavam disfagia no momento de admissão 
e 37% no momento da alta. A infeção respiratória ocorreu em 
10% dos doentes (não associada a aspiração) e 9% desenvol-
veram pneumonia de aspiração. 

Conclusões
 Este estudo foi de extrema importância pois permitiu identifi-

car a incidência de disfagia numa UAVC, assim como de pneu-
monia de aspiração. Consideramos que o método de avaliação 
utilizado (instrução de trabalho adaptada ao contexto de AVC 
agudo) é adequado, pois identificou uma incidência concordan-
te com os estudos internacionais. Como limitações apontamos 
o facto de não possuirmos registo adequado dos dados antro-
pométricos que permitam avaliar o estado nutricional (registo 
do peso apenas na admissão). Aguardamos o processamento 
dos restantes dados para identificar se existe correlação entre 
a presença de disfagia e aumento do tempo de internamento, 
entre o score na NIHSS e disfagia, entre disfagia e o diagnósti-
co, classificação, território e lateralidade.
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P31.  Impacto da utilização do teste GUSS para rastreio de disfagia na  
 frequência de infecção respiratória em doentes com AVC 
 isquémico

P32.  Protocolo de Avaliação da Deglutição no doente com AVC 
Catarina Lima, Marta Coutinho, Nelson Pereira, Gisela Pereira, Susana Araújo 
Centro de Reabilitação do Norte
E-mail: acatalima@gmail.com

Introdução
A incidência da Disfagia Orofaríngea (DOF) no AVC varia en-

tre 40% e 90% e está associada ao aumento da morbimortali-
dade. Não obstante os doentes admitidos em Centro de Reabi-
litação terem já sido alvo de screening, os estudos consideram 
a sua aplicação redutora, identificando apenas os indivíduos 
com probabilidade de apresentar DOF. Na presença de um 
screening positivo, é necessário confirmar o diagnóstico, atra-
vés de uma avaliação mais abrangente da deglutição, realizada 
por um profissional especializado. Assim, surge a necessidade 
de construção de um protocolo clínico de avaliação da degluti-
ção. Esta avaliação, realizada pelo Terapeuta da Fala, permite 
diagnosticar e classificar a severidade da DOF, definir a via de 
alimentação e as estratégias facilitadoras, identificar a avalia-
ção instrumental mais adequada, estabelecer o prognóstico e 
definir o plano terapêutico.    

Metodologia
Para o estudo, foram consultadas as bases de dados SciE-

LO, PubMed e Repositório Institucional da Universidade de 
Aveiro, e utilizados os descritores: disfagia, deglutição, proto-
colo, avaliação, AVC. Foram selecionados seis protocolos de 
avaliação da deglutição e realizada análise descritiva dos parâ-
metros utilizados, os quais foram agrupados. Incluíram-se três 
novos parâmetros considerados de relevo para a avaliação. 
Excluíram-se todos os protocolos de screening. 

Resultados
O protocolo foi estruturado em cinco grupos. No Grupo I, His-

torial Clínico, consideraram-se os parâmetros clínicos indicado-
res de alteração da segurança da deglutição. 
O Grupo II, Competências Comunicativas, reúne parâmetros 
de avaliação da comunicação, atenção, colaboração e aspetos 
linguísticos. 
No Grupo III, Avaliação Indireta, consta a inspeção da cavi-
dade oral, sensibilidade e motricidade orofacial, respiração e 
fonação. 
O Grupo IV, Avaliação Funcional da Deglutição, subdivide-se 
em fase oral e fase faríngea e comtempla a monitorização dos 
parâmetros vitais e a auscultação cervical. Consideraram-se as 
consistências: pastosa, mole e sólida; para os líquidos: líquido 
fino, néctar, mel e pudim; e os volumes: 3ml, 5ml, 10ml e de-
glutição livre. A avaliação funcional pressupõe a observação do 
indivíduo em contexto de refeição, de forma a mediar fatores 
relacionados com fadiga e instabilidade clínica. 
No Grupo V, Conclusões, é realizada a classificação e gravi-
dade da DOF; dieta, espessamento de líquidos e estratégias; 
e necessidade de realização de exames complementares de 
diagnóstico. 

Conclusões
 Apesar de existirem múltiplos screenings, são escassos os 

protocolos de avaliação. Revela-se importante a construção e 
validação para a população portuguesa de um protocolo que 
contemple não só a funcionalidade da deglutição para diferen-
tes volumes e consistências, mas também a funcionalidade em 
contexto com uma refeição completa.

Introdução
Apesar da incidência reportada de disfagia após AVC ser 

altamente variável, foi descrita em até dois terços destes do-
entes e associada a um maior risco de infecção respiratória e 
piores resultados clínicos e funcionais. O rastreio precoce de 
disfagia associou-se a um menor risco de infecção respiratória 
em estudos prévios que, no entanto, não utilizaram medidas 
de gravidade de disfagia, apenas a sua presença ou ausência.  

Objectivo
 Avaliar o impacto da utilização de um instrumento gradu-

ado para rastreio de disfagia, o Gugging Swallowing Screen 
(GUSS), na frequência de infecção respiratória, mortalidade e 
prognóstico funcional em doentes com AVC isquémico. 

Métodos
 Análise retrospectiva de doentes consecutivos internados 

entre Fevereiro/2014 e Outubro/2016 na Unidade de AVC com 
o diagnóstico de AVC isquémico, antes (grupo não GUSS) e 
após (grupo GUSS) a aplicação sistemática do teste GUSS 
para o rastreio de disfagia. No grupo não GUSS, o teste de 
disfagia usado sistematicamente era a avaliação subjectiva de 
deglutição de 10mL de água. O grupo GUSS foi comparado 
com o grupo não GUSS quanto aos factores de risco vascu-
lar, caracterização do AVC, colocação de sonda nasogástrica, 
incidência de infecção respiratória, duração do internamento, 
prognóstico funcional e mortalidade aos 3 meses.

Resultados
 Foram incluídos 302 doentes com AVC isquémico, com 

uma média de idades de 67.5 anos, média de NIHSS de 12, 
dos quais 140 do sexo feminino (42.1%). Dos doentes inclu-
ídos, 127 foram avaliados com teste de GUSS. O grupo não 
GUSS não diferiu significativamente do grupo GUSS quanto 
ao sexo, idade, factores de risco vascular, caracterização do 
AVC, trombólise endovenosa e colocação de sonda nasogás-
trica. A frequência de infecção respiratória foi semelhante nos 
dois grupos (25.7% vs 25.2%, p=0.919), bem como a duração 
do internamento e prognóstico funcional e mortalidade aos 3 
meses. Quando considerado apenas o grupo GUSS, a pon-
tuação GUSS foi um preditor independente de infecção res-
piratória quando ajustado para variáveis de interesse como a 
idade, NIHSS e síndrome da circulação posterior (OR=0.83, 
IC95%=0.76-0.90, p<0.001).

Conclusão
 No presente estudo, o rastreio de disfagia através do teste 

GUSS não mostrou afectar a frequência de infecção respirató-
ria, a mortalidade e o resultado funcional de doentes com AVC 
isquémico, quando comparado com o teste de deglutição de 
10mL de água. No entanto, a gravidade da disfagia medida 
pela pontuação GUSS revelou-se um preditor robusto e inde-
pendente de infecção respiratória durante o internamento.
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P33.  Uso de Escalas de Avaliação Cognitiva pelo médico de família -  
 dados preliminares de um estudo retrospetivo

Introdução
Perante o envelhecimento progressivo da população mun-

dial assistimos a um aumento na prevalência de doenças 
como a Demência, um problema de saúde muito prevalente 
nos Cuidados de Saúde Primários. Existem várias Escalas de 
Avaliação Cognitiva (EAC) apropriadas ao contexto da prática 
clínica como o Mini Mental State (MMS), o Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) e o teste do relógio, que são ferramentas 
úteis na deteção de Défice Cognitivo Precoce (DPC). Sendo a 
idade e patologias como a Hipertensão Arterial (HTA), o Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC) e a Fibrilhação Auricular (FA) 
associados a declínios cognitivos precoces, estes doentes be-
neficiam do recurso a estes instrumentos de forma a identificar 
o risco de DPC.

  
Objetivos

Avaliar o recurso a Escalas de Avaliação Cognitiva pelos Mé-
dicos de Família (MF) na consulta e o seu registo no formato 
SOAP do programa SClínico®.  

        
Métodos

Trata-se de um estudo retrospetivo, sujeito ao parecer da 
Comissão de Ética da ARSNorte, com aceitação. Tem como 
amostra os doentes hipertensos e/ou hipocoagulados com 65 
anos ou mais, por pesquisa dos registos de consultas do ano 
de 2015 dos MF envolvidos no estudo, avaliando-se o recurso 

a escalas de avaliação cognitiva. Os utentes com diagnóstico 
prévio de Demência foram excluídos. 

Resultados
Foram obtidos dados provenientes de 9 listas de MF de várias 
regiões de Portugal, correspondendo a 2024 utentes (n=2024). 
A amostra tem um predomínio de utentes do sexo feminino 
(57,9%) e uma idade média de 74,66 anos (SD=13,97). 99,2% 
dos utentes têm diagnóstico de HTA, 10,9% de FA, 8,7% já 
sofreram um AVC e 3,6% já tiveram um Enfarte Agudo do Mio-
cárdio (EAM). 87 utentes (4,3%) apresentavam queixas de Al-
terações da Memória, tendo sido aplicadas EAC em 9 utentes 
(9,2%), sendo o score registado no ‘O’ do SOAP. A escala mais 
aplicada foi o MMS, tendo em 2 utentes sido combinada com 
o teste do relógio.

    
Conclusões

 Apesar de estar preconizado o uso de EAC como parte da 
avaliação na consulta  no contexto de exclusão  de Demência, 
os resultados preliminares do presente estudo demonstram que 
as EAC são pouco utilizadas em consulta, mesmo no contexto 
de alterações da memória. A ausência de normas de orientação 
objetivas  para a aplicação de EAC, o tempo limitado em con-
sulta e a inexistência de EAC no SClínico® são algumas das 
razões apontadas pelos investigadores para estes resultados.

P35.  “Neglect” da reabilitação visual após Acidente Vascular Cerebral

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) assume em Portugal 

elevadas taxas de morbilidade. As alterações visuais, cogniti-
vas, sensitivas, perceptuais e motoras, são complicações fre-
quentes, estando presentes em 20-40% dos doentes interna-
dos nos Centros de Reabilitação. Não obstante, os programas 
de reabilitação visual não são prática corrente, observando-se 
um “neglect” substancial no recurso a novas tecnologias e te-
rapêuticas existentes. 

Objectivo
Revisão de literatura sobre alterações visuais e reabilitação 

visual após AVC. 

Métodos
Foi realizada uma pesquisa na PubMed entre Janeiro/2000–

Novembro/2016, sobre alterações visuais relacionadas com 
AVC e programas de reabilitação visual. As palavras-chave fo-
ram “stroke, visual rehabilitation”.  

Resultados
 As alterações visuais surgem como um desafio, sendo es-

sencial a existência de uma equipa multidisciplinar com apoio 
de oftalmologia, tendo em conta os défices prévios à lesão. São 
vários os estudos que corroboram a necessidade de adoção 
de programas de reabilitação visual, pelo impacto que estas 
alterações causam, não só no que se refere ao sucesso do pro-
grama de reabilitação, como em diversas áreas de tratamento. 
Não existe um programa de reabilitação visual bem definido 

que conjugue o recurso às novas tecnologias, apesar de al-
guns tratamentos parecerem promissores. Os tratamentos de 
reabilitação vão desde a aplicação de toxina botulínica para 
o estrabismo, utilização de prismas para diplopia e hemianóp-
sia homónima, assim como novas tecnologias que permitem 
o aumento do campo visual, entre outros. Estudos recentes 
advogam o recurso a novas tecnologias, utilizando meios tec-
nológicos como a NovaVision,  Visual Restauration Therapy, 
que consiste num programa de recuperação visual, através da 
estimulação e restauração da função das células não lesadas, 
tendo como fundamento o fenómeno conhecido de neuroplasti-
cidade.  O Retimax Vision Trainer, é um dispositivo de biofeed-
back que tem como objectivo melhorar a função visual através 
da detecção de um potencial evocado visual associado a um 
estimulo sonoro. Os resultados foram promissores, observan-
do-se um aumento significativo do campo visual com melhoria 
da funcionalidade em AVD. Contudo, os resultados existentes 
ainda são motivo de debate, não só pelo facto destes tratamen-
tos serem dispendiosos, mas também pelo baixo número de 
doentes incluídos nos vários estudos, ficando a dúvida sobre a 
eficácia dos mesmos.

Conclusão
 As alterações visuais estão frequentemente associadas a 

um pior prognóstico pela consequente limitação num progra-
ma de neuroreabilitação. Deste modo, torna-se essencial o 
investimento em novas tecnologias de reabilitação visual e a 
realização de estudos com amostras maiores de doentes que 
comprovem a sua verdadeira eficácia.
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P36.  Reeducação vestibular num caso de síndrome de wallemberg

Anabela Domingos Correia
Hospital da Ordem Terceira de São Francisco da Cidade
E-mail: abdcorreia@gmail.com

Introdução
A síndrome de Wallemberg ou síndrome medular lateral é 

uma síndrome rara que pode apresentar múltiplas variações. 
Parestesia e hipoalgesia facial homolateral e do hemicorpo 
contra lateral, vertigem, nistagmo, ataxia e alterações no equi-
líbrio, entre outros, são alguns dos sinais clássicos. A reeduca-
ção vestibular é um método de tratamento para pessoas com 
sintomatologia vestibular de vertigem ou desequilíbrio que, 
através de um conjunto de exercícios, favorece a plasticidade 
do SNC para melhorar a estabilidade geral e diminuir as quei-
xas subjetivas.  

Caso clínico
Individuo do sexo masculino, 80 anos, autónomo, inicia, em 

Junho de 2016, quadro de vertigens e vómitos associados a 
alterações do equilíbrio e hipostesia da hemifaceface direita. 
Apresentava Romberg positivo e nistagmo rotacional. A resso-
nância magnética identifica: “discreto hipersinal laterobulbar 
posterior direito, compatível com lesão isquémica – síndrome 
de Wallenberg”.
Após consulta de otorrinolaringologia foi enviado para reedu-
cação vestibular.
No início do tratamento definia como principal problema altera-
ções do equilíbrio e incapacidade para marcha independente 
em médios e longos percursos para os quais utilizava uma ca-
deira de rodas. Para percursos curtos era auxiliado por tercei-
ros e/ou canadiana.
Em Julho de 2016 realizou avaliação em plataforma Básic Ba-

lance Master da NeuroCom®. O teste clínico modificado de 
interação sensorial no equilíbrio (mCTSIB) revelou aumento 
das oscilações e/ou queda nas provas olhos fechados em su-
perfície firme, olhos abertos em superfície instável e olhos fe-
chados em superfície instável; e limites de estabilidade (LOS), 
com diminuição dos pontos de excursão máxima e ponto de 
terminação para a frente e para a direita e com tempo de re-
ação, velocidade de movimento ou controlo direcional dentro 
dos parâmetros normais. 
Realizou 12 sessões de reeducação vestibular, uma vez por 
semana, que incluíram exercícios de estabilização do olhar, 
exercidos de estabilização postural em plataforma, treino de 
equilíbrio e marcha e estimulação optocinética. No final de 
cada sessão foram definidos com o individuo exercícios para 
realização no domicílio.
No final do tratamento, desloca-se de forma autónoma e sem 
auxiliares de marcha. Na avaliação final o mCTSIB revelou au-
mento das oscilações e/ou queda apenas na prova de olhos fe-
chados em superfície instável e no LOS uma diminuição ligeira 
do ponto de terminação para a frente.

Conclusões
 Os benefícios desta intervenção diminuíram a oscilação do 

centro de gravidade com melhoria do equilíbrio estático e dinâ-
mico, que se traduziram numa melhoria substancial da locomo-
ção e funcionalidade.


