
 

1 

 

 
 

 

12ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 

Cerebral 

Lisboa, 1 de Novembro de 2014 
 

Resumos dos trabalhos 
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1. Síndrome de vasoconstrição cerebral como complicação de 

endarterectomia carotídea 
Diogo Fitas1, Marta Carvalho2,3, Pedro Castro2,3, Pedro Abreu2,3, Goreti 

Moreira4, Rosa Santos3,5,Elsa Azevedo2,3 

1 – Unidade de Neurologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
Viana do Castelo 

2 – Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, Porto 
3 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 4 – Unidade de AVC do Centro Hospitalar de São João, Porto 
 5- Unidade de Neurossonologia do Centro Hospitalar de São João, Porto 
 

Introdução: A endarterectomia é uma opção terapêutica para 
estenoses sintomáticas graves da artéria carótida interna (EACI). As 
suas complicações neurológicas mais frequentes são o acidente vascular 

cerebral, o síndrome de reperfusão cerebral e as  lesões de nervos 
cranianos. 

 
Caso clínico: mulher de 55 anos, com antecedentes de depressão 
medicada com paroxetina, foi submetida a  EACI direita. Recorreu ao SU 

oito dias após a cirurgia por cefaleia hemicraniana direita súbita e 
sonolência com quatro dias de evolução. Estudo analítico com PCR e VS 

aumentadas; estudo da coagulação normal. A TC cerebral evidenciou 
edema frontotemporal direito com conteúdo hemático e apagamento de 
sulcos adjacentes. Ficou internada por suspeita de síndrome de 

reperfusão cerebral. Ao longo do internamento teve alguns episódios 
transitórios de alterações sensitivo-motoras da hemiface esquerda e mão 

esquerda sendo que ao 16º dia os défices não reverteram. EEG sem 
actividade epileptiforme. Foi realizando Dopplers transcranianos (DTC) 
seriados que revelaram aumento progressivo das velocidades de fluxo  

nas artérias cerebrais média e anterior direitas até ao 17ºdia (índice 
hemisférico 4,1), levando à suspeição diagnóstica de síndrome de 

vasoconstrição cerebral (SVC). A TC cerebral com angio-TC ao 19º dia 
mostrou acentuação da hipodensidade frontal direita e sinais de 
vasospasmo à direita, com múltiplas áreas de estenose focais, 

compatíveis com SVC. Efectuou tratamento com nimodipina com 
melhoria das velocidades de fluxo no DTC a partir do 21ºdia e sua 

normalização ao 39ºdia. Realizou angio-RM ao 29º dia com melhoria dos 
achados vasculares. Reversão progressiva dos défices neurológicos, 
mantendo parésia da mão esquerda passados dois meses. 
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Conclusão: Este caso ilustra uma complicação rara da EACI, 
salientando-se a importância do DTC seriado na suspeição de SVC. O 

mecanismo de vasospasmo nesta situação permanece por esclarecer, 
colocando-se a hipótese de que a hiperperfusão aguda poderá induzir 
uma resposta vasoconstritora em indíviduos susceptíveis. 

 
2. Doença vascular suboclusiva de ambas as carótidas internas 

Sandra Moreira, Marta Lopes, Luis Fontão, Vitor Tedim Cruz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 

 

Apesar do esforço contínuo em criar guidelines relativas à melhor 
abordagem terapêutica em casos de doença vascular carotídea 

sintomática, as decisões nem sempre são lineares e consensuais. 
Apresentamos a caso de um homem de 70 anos, obeso e hipertenso, 
medicado com valsartan + hidroclorotiazida, sulpirida, beta-histina, 

piribedil e somazina. Recorreu ao serviço de urgência por quadro com 1 
semana de evolução de alterações da linguagem, perda de autonomia 

nas actividades de vida diárias e agravamento das cefaleias habituais. 
Ao exame neurológico apresentava uma afasia sensitiva e discreta 

disartria, sem outras alterações. Realizou TC crânio-encefálica, que 
revelou lesão isquémica subcortical parietal esquerda, em aparente 
território de fronteira entre a artéria cerebral média (ACM) e a ACP 

(artéria cerebral posterior). Da investigação realizada, o eco-Doppler dos 
troncos supra-aórticos revelou estenose crítica das 2 carótidas internas 

(ACI), com velocidades superiores a 300m/s e sem sinais de oclusão 
distal, e a angio TC cerebral confirmou estenose crítica/suboclusiva de 
ambas as ACIs por placas extensamente calcificadas. Do restante estudo 

realizado, não foram identificados quaisquer factores de risco 
cardioembólico ou pró-trombótico adicionais. 

Este caso é representativo de uma lesão isquémica em território 
fronteira ACM/ACP esquerdas, em doente com doença vascular 
suboclusiva de ambas as ACIs e pretende suscitar discussão quanto ao 

alvo tensional adequado, ao melhor tratamento antiagregante, bem 
como quanto à possibilidade de tratamento endovascular vs cirúrgico. 

 
3. Oclusão carotídea com possível dissecção e trombo 
intracardíaco – que abordagem terapêutica 

Luis Fontão, Sandra Moreira, Marta Lopes, José Mário Roriz. 
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga 

 
Introdução: A investigação no tratamento agudo e na prevenção 
secundária do AVC isquémico tem produzido bases firmes para a 

definição da melhor estratégia de tratamento em cada doente. No 
entanto, continuam a existir casos em que a decisão terapêutica não 

consegue ainda ser extrapolada linearmente da evidência científica.  
 
Caso Clínico: Senhor de 72 anos, previamente autónomo. Antecedentes 

de hipertensão arterial essencial, dislipidemia e isquemia miocárdica 
assintomática, com bypass coronário há 7 anos. Admitido no serviço de 

urgência após quadro transitório de défice motor direito e disartria, com 
duração de 40 minutos. Não existiam alterações no exame neurológico e 
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uma TC-CE demonstrou apenas leucoencefalopatia e múltiplas sequelas 

lacunares isquémicas. 
Eco-Doppler e angio-TC cérvico-cefálico revelaram: 1.Oclusão em 

segmento distal da artéria carótida interna esquerda, morfologicamente 
sugestiva de dissecção arterial, com colateralização distal parcialmente 
eficaz através da ACoA e da a. oftálmica ipsilateral; 2. Estenose da 

artéria carótida interna contralateral, estimada morfologicamente em 
40-50% do lúmen. Ecocardiograma realizado alguns dias depois viria a 

revelar  trombo organizado no ápex do ventrículo esquerdo; Holter ECG 
em RS. 
Foi associada hipocoagulação e antiagregação, sem outras 

intercorrências em 3 meses de seguimento. 
 

Conclusão: Com o presente caso, os autores pretendem estimular a 
discussão conjunta quanto à melhor escolha da terapêutica 
antitrombótica perante dissecção carotídea – neste caso com oclusão 

completa e sem risco de embolização – bem como quanto à estratégia 
de prevenção secundária, conciliando o risco cardio-embólico e a doença 

aterosclerótica carotídea e coronária. 
 

 
 
4. Aneurisma intracraniano e eventos vasculares cerebrais 

isquémicos de etiologia indeterminada 
Marta Lopes, José Mário Roriz 

Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira 

 

Introdução: A fibrilhação auricular é uma condição prevalente na 
população geral, cujo risco aumenta com a idade. A fibrilhação auricular 

paroxística tem o mesmo risco cardio-embólico que a permanente, mas, 
muitas vezes, a deteção deste fenómeno é difícil, exigindo 
monitorizações frequentes e prolongadas. 

Os aneurismas da bifurcação da artéria carótida interna são infrequentes. 
O risco de rutura de aneurismas nesta localização é considerado baixo, 

mas varia com a presença de outros fatores de risco. A descrição de 
eventos isquémicos secundários a aneurismas intracranianos, embora 
rara, está documentada em pelo menos 2-3% dos casos. 

 
Caso Clínico: Mulher, 80 anos, cognitivamente íntegra, com algum grau 

de dependência por patologia osteoarticular degenerativa, e com 
antecedentes de 2 AVC clinicamente evidentes com sequelas motoras 
esquerdas minor. Em 2006, detetado aneurisma incidental da bifurcação 

terminal da ACI direita. Desde então com controlo imagiológico seriado 
por TC-CE, evidenciando aumento dimensional do aneurisma, atualmente 

com 2,2 cm de maior diâmetro, além de acumulação de lesões 
isquémicas cortico-subcorticais em múltiplos territórios vasculares – 
parietal esquerdo, fronto-parietal direito, cerebeloso esquerdo. Nunca se 

documentou ritmo cardíaco com potencial embolígeno. Antiagregada com 
ácido acetilsalicílico. Recorreu ao SU em Jun.2014 por episódio de início 

súbito de sensação de vertigem e desequilíbrio, com duração de cerca de 
meia hora e posterior melhoria. À observação mantinha alguma 
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instabilidade multidireccional na bipedestação e na marcha, mas sem 

seguros défices neurológicos focais de novo. Realizou TC-CE sem 
alterações de significado recente e ECG em ritmo sinusal. Cerca de 30 

minutos após alta volta a ser admitida no SU por hemiparésia esquerda 
de instalação súbita. O exame neurológico sugeria PACI da ACM direita, 
com NIHSS score de 7. Pelas comorbilidades não foi realizada trombólise 

endovenosa, nem proposta para procedimento endovascular. 
 

Discussão: Apesar de nunca se ter documentado a presença de 
fibrilhação auricular, a recorrência e topografia das lesões cerebrais 
isquémicas evoca um mecanismo cardio-embólico. Contudo, mesmo 

investindo numa monitorização prolongada, a presença do aneurisma 
intracraniano desaconselharia a hipocoagulação crónica. Desconhece-se 

também em que medida o AVC atual poderá ter resultado de 
tromboembolismo na região do aneurisma – a advogar pela introdução 
de terapêutica antiagregante ou, eventualmente, pela exclusão cirúrgica 

do aneurisma. Pretendemos, com o presente caso de ponderação 
complexa, incentivar a discussão conjunta quanto às melhores opções 

terapêuticas na fase aguda e na prevenção secundária. 
 

5. De mal a pior: o diferencial difícil entre vasoconstrição e 
vasculite no adulto jovem  

Marques-Matos, Cláudia1,2; Azevedo, Elsa1,2; Andrade, Carlos1,2;  

1 Serviço de Neurologia, Hospital de São João 2 Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 

  
Introdução: Cefaleia e múltiplos défices neurológicos focais levantam 
as hipóteses diagnósticas de vasculite primária do SNC e de síndrome de 

vasoconstrição reversível. Estas duas entidades podem partilhar também 
achados imagiológicos mas têm tratamento e prognósticos diferentes 

pelo que é essencial a sua distinção 
.  
Caso clínico: Mulher de 36 anos, com antecedentes de obesidade 

mórbida, tabagismo e asma, que se apresentou no SU por quadro com 
três dias de evolução de afasia de predomínio motor e défice motor do 

hemicorpo direito (NIHSS: 7). Entretanto, apurou-se que desde há dois 
meses tinha cefaleias e mal estar geral, associados a confusão mental de 
agravamento progressivo com alterações do comportamento e insónia, 

interpretadas como síndrome depressivo e medicada desde há 3 
semanas com bupropiona e trazodona. TC CE no SU: múltiplas 

hipodensidades cortico-subcorticais, sugestivas de lesões isquémicas em 
diversos estadios evolutivos. Angio-TC: irregularidades e redução do 
calibre luminal em múltiplos vasos intracranianos. Eco-Doppler 

transcranianos seriados evidenciaram múltiplas acelerações segmentares 
marcadas que flutuaram pouco ao longo do tempo, apesar do 

tratamento com nimodipina. A doente realizou também estudo 
imunológico, estudo protrombótico, marcadores víricos e serologias que 
não revelaram alterações e ecocardiograma transesofágico que não 

detetou fonte cardio-embólica. O estudo de LCR apresentou ligeira 
pleocitose e proteinorráquia, sem consumo de glicose, e foi negativo 

para HSV. A angio-RM produziu resultados sobreponíveis aos do angio-
TC. A observação por oftalmologia não detetou sinais de vasculite 
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retiniana. Perante um quadro suspeito de vasculite primária do SNC foi 

proposta a realização de biopsia cerebral que a doente recusou, pelo que 
se iniciou empiricamente imunossupressão com corticosteroides e 

ciclofosfamida.  
 
Discussão: Discutem-se as hipóteses de diagnóstico mais prováveis à 

luz da clínica e dos resultados de exames subsidiários, bem como o 
dilema da decisão terapêutica face à recusa da doente em realizar 

biópsia 
 

6. Pode uma epistaxis ter origem na artéria carótida interna? 

Sandra Moreira, Marta Lopes, Luís Fontão, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 

 
Embora geralmente benigna e de causa traumática, a epistaxis necessita 
ocasionalmente de seguimento e investigação etiológica adicional. Entre 

as causas raras encontram-se os aneurismas da artéria carótida interna 
(ACI), não estando descritos casos associados a dissecção deste vaso. 

Embora a aspirina (AAS) aumente o risco hemorrágico, a sua utilização 
em casos de risco tromboembólico concomitante deve ser ponderada 

com base no risco/benefício.   
Apresentamos o caso de um homem de 77 anos, com antecedentes de 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença pulmonar 

obstructiva crónica e hipertrofia benigna da próstata, medicado com 
AAS, saxagliptina, perindopril + indapamida, salmeterol e finasterida. 

Recorreu ao SU por epistaxis abundante e cefaleia pulsátil, interpretados 
por ORL no âmbito de elevação severa da tensão arterial, com 
tamponamento e alta. No contexto de nova ida ao SU após 1 mês por 

mal-estar inespecífico, febre e cefaleias pulsáteis, foi constatado 
síndrome de Horner esquerdo e realizada TC crânio-encefálica que 

revelou lesão expansiva adjacente à parede postero-lateral esquerda da 
nasofaringe, com moldagem/erosão óssea. Foi investigado com TC 
contrastado e RM cervical, esclarecendo aspectos sugestivos de 

dissecção da ACI esquerda distal, com múltiplos falsos aneurismas e 
hematomas extravasculares (com progressiva involução nos exames 

sucessivos sob AAS crónico). Foi referenciado à consulta de Neurologia, 
com subsequente realização de angiografia convencional que confirmou 
dissecção da ACI esquerda distal com 2 pseudo-aneurismas parcialmente 

trombosados - considerados sem indicação para tratamento 
endovascular. Após discussão multidisciplinar foi decidido manter mono-

antiagregação com AAS, atendendo ao risco tromboembólico. 
Este caso é representativo de uma causa rara de epistaxis e hematomas 
cervicais – a dissecção da ACI – e suscita algumas dúvidas quanto à 

orientação terapêutica, dado o risco hemorrágico e trombótico 
concomitantes.  

 
 
  

7. Neuropatia trigeminal de instalação súbita associada a 
hiperdensidade do cavum de Meckel: problemas diagnósticos 

quando não é possível realizar RM-CE  
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Marques-Matos, Cláudia1,3; França, Sara1,3; Abreu, Pedro1,3; Parreira, 

Tiago2; Andrade, Carlos1,3  
1 Serviço de Neurologia, do Hospital de São João;  

2 Serviço de Neurorradiologia, do Hospital de São João;  
3 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  
 

Introdução: A neuropatia trigeminal manifesta-se geralmente por 
hipostesia da hemiface e mucosa, associando-se por vezes a fraqueza 

dos músculos da mastigação, parestesias ou dor. As suas etiologias são 
múltiplas, pelo se impõe investigação completa. 
  

Caso clínico: Homem de 65 anos, com antecedentes de flutter auricular 
anticoagulado com varfarina, doença renal crónica associada a provável 

nefropatia IgA e múltiplos fatores de risco vascular. Teve instalação 
súbita de dor na hemiface esquerda, intensa, com duração de dez 
minutos, seguida de anestesia total deste território. Referia ainda 

cefaleia holocraniana de baixa intensidade nas duas semanas anteriores 
e TCE minor recente. Sem outros sintomas sistémicos ou neurológicos 

focais. Ao exame neurológico objetivou-se hipostesia grave respeitando 
a totalidade do território do trigémio à esquerda. A TC cerebral (TC-CE) 

revelou hematomas subdurais fronto-temporais bilaterais. INR: 3,88. O 
doente foi internado, tendo sido suspensa a anticoagulação. Dois dias 
depois, a TC-CE de controlo revelou uma hiperdensidade de novo no 

cavum de Meckel à esquerda com características sugestivas de conteúdo 
hemático e aumento de densidade hemática subdural aguda parafalcial 

posterior e sobre a tenda do cerebelo, incluindo a sua inserção anterior à 
esquerda. Não foi possível realizar RM-CE devido à presença de material 
heterólogo incompatível no antebraço. Concomitantemente, o doente 

desenvolveu, vesículas herpéticas peri-orais ispsilaterais, tendo 
cumprido 10 dias de aciclovir. TC-CE posteriores revelaram redução 

progressiva da hiperdensidade do cavum de Meckel e reabsorção dos 
hematomas subdurais. Angio-TC revelou pequeno aneurisma da 
comunicante anterior, interpretado como achado incidental. As queixas 

hipostésicas melhoraram apenas no território de V3 e o doente retomou 
hipocoagulação ao 21º dia.  

 
Discussão: Os autores propõem-se discutir as hipóteses diagnósticas 
colocadas desde a admissão até ao final do internamento, bem como a 

questão da reversão e re-introdução de tratamento anticoagulante. 
 

8. Trombose espontânea e sintomática da veia de drenagem de 
malformação arterio-venosa 

 

José Nuno Alves1, Sara Varanda1, José Manuel Amorim2, Manuel Ribeiro2, 
João Pinho1, Carla Ferreira1 

1 Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 
2 Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga 

 

Introdução: As MAV (malformações arterio-venosas) consistem em 
aglomerados vasculares complexos com suprimento arterial, drenagem 

venosa e ausência de rede capilar. Estão presentes em cerca de 0.01% 
da população e, habitualmente, apresentam crescimento gradual. O risco 
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de hemorragia está dependente de vários factores, mas estima-se que 

ronde os 2-4% por ano. A obliteração espontânea das MAV é rara (cerca 
de 1.5%), podendo esta ser sintomática ou assintomática. 

 
Caso Clínico: Senhora de 74 anos, professora primária reformada, 
autónoma, com epilepsia desde os 15 anos é observada na urgência do 

Hospital de Famalicão por crise convulsiva tónico-clónica generalizada, 
sem recuperação completa para o seu estado habitual nos dias seguintes 

e com desenvolvimento de hemiparésia direita progressiva, alterações 
do comportamento e febre. A TC de crânio em D1 mostrou provável MAV 
temporo-parietal direita calcificada. A análise do LCR mostrou 

hiperproteinorráquia discreta tendo sido iniciado aciclovir. Transferida 
para o hospital de Braga por persistência do quadro após 4 dias de 

tratamento antivírico, tendo sido objectivada encefalopatia, disartria, 
disfagia e hemiparésia direita grau 2. A angio-RMN cerebral confirmou a 
existência de MAV e revelou uma trombose da sua veia de drenagem 

com extensão ao seio longitudinal superior, associando-se a área de 
edema / enfarte venoso frontal esquerdo. Discute-se a abordagem 

terapêutica adoptada e o seguimento clínico e imagiológico. 
 

Discussão: A trombose espontânea de veia de drenagem de MAV é um 
evento raro e cuja apresentação clínica tem diversos diagnósticos 
diferenciais. A decisão terapêutica neste caso foi um desafio, 

nomeadamente porque a evidência sobre adoptar uma atitude 
expectante, hipocoagulação ou tratamentos cirúrgicos / endovasculares 

é baseada em escassos relatos de casos. 
 

 

9. Danos colaterais da Trombólise Endovenosa: Hemorragia 

Cerebral Extra-Isquémia  

 

Elisa Campos Costa, Liliana Pereira, Miguel Grunho, Miguel Rodrigues 

Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, EPE 

Av. Torrado da Silva, Pragal. 2801-951 Almada 

elisacamposcosta@gmail.com; 961022576; 212727148 

 

Introdução: A trombólise endovenosa com alteplase é o único 
tratamento aprovado no Acidente Vascular Cerebral isquémico (AVCi) 

agudo. A hemorragia é a complicação mais comum, ocorrendo 
habitualmente no local da lesão isquémica nas primeiras 24-36h após 
administração de alteplase. 

  
Caso Clínico: Homem, 62 anos, com antecedentes de hipertensão, 

dislipidémia e dois AVCi (aos 54 e 57 anos; hemihipostesia álgica 
esquerda sequelar), sob antiagregação plaquetária desde o último, com 
antecedentes familiares de AVCi em idade jovem (pai; início aos 50 

anos), admitido por quadro súbito de parésia facial esquerda do tipo 
central, disartria marcada e hemiparésia esquerda, com sinal de Babinski 

à esquerda (NIHSS: 8). Não existindo contra-indicações, foi realizada 
trombólise endovenosa (3h35m de evolução), objetivando-se melhoria 
dos défices neurológicos (NIHSS: 3). Cerca de 24h pós-trombólise 

mailto:elisacamposcosta@gmail.com
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verificou-se agravamento neurológico, acrescendo afasia de tipo misto 

(NIHSS: 11). A TC-CE pós-trombólise revelou hemorragia à distância, 
contralateral, com hematomas intraparenquimatosos frontal anterior e 

temporal esquerdos, sem evidência de lesão isquémica aguda. Além de 
confirmar a hemorragia extra-isquémia, a RM-Encefálica documentou 
AVCi protuberancial paramediano direito, talâmico superior esquerdo e 

cingular posterior para-sagital esquerdo recentes, leucoaraiose e 
numerosas microhemorragias crónicas lobares hemisféricas cerebrais e 

cerebelosas bilaterais. A restante investigação não descortinou dados 
relevantes adicionais. Admitiu-se a hipótese de angiopatia amilóide 
cerebral (AAC) como causa da complicação hemorrágica, tendo-se 

optado pela não instituição de terapêutica antitrombótica. Não foram 
identificadas mutações no gene da proteína percursora de amilóide. 

Assistiu-se a evolução favorável do quadro clínico, com melhoria parcial 
dos défices neurológicos. 

 

Conclusão: Após trombólise endovenosa por AVCi, a ocorrência de 

hemorragia, única ou múltipla, em locais extra-isquémia e na ausência 

de outras causas, deve fazer suspeitar de alterações cerebrovasculares 

silenciosas/assintomáticas pré-existentes, particularmente da AAC. Este 

caso ilustra o potencial risco hemorrágico da trombólise por AVCi nos 

doentes com AAC provável, inevitável em casos sem diagnóstico prévio. 

 
 

10.Fibrinólise e dabigatrano: uma corrida de obstáculos 

Liliana Pereira, Miguel Rodrigues 
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada 

 
 
Resumo: 

Introdução: É crescente a utilização de dabigatrano na prevenção de 
Acidente Vascular Cerebral isquémico (AVCi) na presença de fibrilhação 

auricular. Não estão definidos critérios de segurança para realização de 
fibrinólise endovenosa nestes doentes. 

 

Caso clínico: Homem de 74 anos, com fibrilhação auricular persistente, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidémia e neoplasia da 

próstata. Anticoagulado com dabigatrano 110mg bid, que suspendeu de 
forma temporária para prostatectomia radical em 16/12/2013. 
Admissão hospitalar a 21/01/2014 por início súbito de hemiparésia 

esquerda 50 minutos antes. Ativou-se a via verde intra-hospitalar. 
Clinicamente apresentava síndrome total da circulação anterior à direita 

(NIHSS 11). Tomografia computadorizada crânio-encefálica com 1 hora 
de sintomas revelou hiperdensidade da artéria cerebral média direita 

sem hemorragia intracraniana. 
Havia conflito de informação quanto à última toma de dabigatrano, entre 
suspensão 4 dias antes e cumprimento da medicação habitual. 

Optou-se pela determinação da concentração plasmática de dabigatrano 
pelo teste de inibidor direto da trombina (Hemoclot®), quantificada em 

35ng/mL, considerado infraterapêutico (aPTT e INR/TP eram normais). 
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Realizou fibrinólise endovenosa, apenas com complicações hemorrágicas 

locais em zona de punção venosa e hematúria ligeira na drenagem 
vesical. 

Melhorou parcialmente (NIHSS alta 8, mRS atual 2), apesar de lesão 
extensa com transformação hemorrágica petequial na reavaliação 
imagiológica.  

 
Conclusão: Os testes de avaliação quantitativa da concentração de 

dabigatrano não estão ainda amplamente difundidos, nem estão 
determinados valores padrão para as concentrações terapêuticas de 
dabigatrano. 

Os poucos casos descritos de fibrinólise em doentes sob dabigatrano são 
heterogéneos quanto aos métodos de avaliação da coagulação e 

complicações encontradas. 
Reportamos um caso tratado com fibrinólise em que o teste de inibidor 
direto da trombina identificou concentração de dabigatrano 

infraterapêutica, sem ocorrerem complicações graves. 
No AVCi agudo em que tempo é cérebro torna-se fundamental 

desenvolver algoritmos de atuação claros e rapidamente aplicáveis nas 
urgências hospitalares. 

 
11.Desafio no tratamento do AVC: quando o risco embólico não se 

limita ao coração 

Luis Fontão, Sandra Moreira, Marta Lopes, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga 

 
Introdução: O estabelecimento do mecanismo etiológico nem sempre é 
claro no AVC isquémico. Quando coexistem mecanismos de causalidade 

concorrentes, a instituição do tratamento adequado pode revelar-se 
difícil.  

 
Caso Clínico: Senhor de 79 anos, previamente autónomo. Antecedentes 
de hipertensão arterial essencial. 

Admitido no serviço de urgência por défice motor esquerdo com uma 
hora de evolução. Apresentava clínica compatível com TACI direito, 

NIHSS 16. Apesar do tratamento trombolítico endovenoso, não melhorou 
clinicamente e na TC-CE de controlo observou-se já enfarte no território 
completo da ACM direita. 

Foi investigado com ECG e registo Holter – a revelar fibrilação auricular 
– e eco-Doppler cérvico-cefálico – a descrever placas ateroscleróticas 

heterogéneas em ambas as artérias carótidas internas, estimadas 
morfologicamente em ~50%, embora sem evidente repercussão 
hemodinâmica; à direita associada à passagem de sinais microembólicos 

recorrentes a jusante, na ACM e ACA.  
Apesar da disritmia com risco cardioembólico intrínseco – e não obstante 

a escassa repercussão luminal e hemodinâmica da estenose carotídea 
direita - a presença de sinais microembólicos levaram-nos a considerar o 
aterotromboembolismo como mecanismo patofisiológico mais provável. 

 
Conclusão: Os autores pretendem, com o presente caso paradigmático 

da prática clínica comum, incentivar a discussão conjunta quanto à 
melhor estratégia de tratamento agudo e prevenção secundária em 
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doentes com mecanismos etiológicos concorrentes e possível 

necessidade cumulativa de antigregação e anticoagulação. 
 

12.Prevenção secundária de eventos vasculares cerebrais – o que 
fazer quando há dualidade de etiologias? 

Marta Lopes, Luís Ruano, José Mário Roriz 

Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira 

 
Introdução: Os eventos vasculares cerebrais isquémicos são 
maioritariamente atribuídos, segundo a sua etiopatogenia, a doença 

aterosclerótica de grandes vasos, cardio-embolismo ou doença de 
pequenos vasos. No entanto, em alguns casos, pela acumulação de 

fatores de risco e comorbilidades, a etiologia é difícil de determinar, 
tornando difícil a decisão acerca da melhor terapêutica anti-trombótica. 
 

Caso Clínico: Homem, 75 anos, fumador, com antecedentes de 
hipertensão arterial, dislipidémia e angioplastia coronária com colocação 

de stent em 2008, duplamente antiagregado desde então. Recorreu ao 
SU por episódio de início súbito de disfasia motora, com remissão 

completa ao fim de cerca de 10 minutos. À observação no SU já 
assintomático e sem alterações objetiváveis ao exame neurológico. 
Realizou TC-CE sem alterações, ECG em ritmo sinusal e eco-Doppler 

mais angio-TC cérvico-cefálicos a revelar estenose ≥50% do bolbo 
carotídeo esquerdo e oclusão aterosclerótica ao nível da bifurcação 

carotidea direita. Realizou angiografia convencional, alguns dias depois, 
que confirmou oclusão ao nível da ACC direita e estenose de 60% ao 
nível da ACI esquerda, tendo sido colocado stent a este nível. Durante o 

internamento foi constatada também fibrilhação auricular paroxística. 
Decidida a introdução de dabigatrano, além da dupla antiagregação. 

Cerca de um mês após o procedimento endovascular, suspendeu o ácido 
acetilsalicílico, mantendo-se medicado com clopidogrel 75 mg id e 
dabigatrano 110 mg bid. Aos 4 meses pós-procedimento, permanecia 

assintomático e sem registo de novos eventos. 
 

Discussão: A associação de antiagregante(s) plaquetário(s) e 
anticoagulantes orais, nomeadamente de NACOs, não está bem 
estudada. Neste caso, pelo elevado risco de eventos vasculares 

isquémicos, com dualidade de etiologias, e presença de stents coronário 
e carotídeo, a associação dos dois tipos de fármacos parece premente. 

No entanto, impõe-se a questão da elevação do risco hemorrágico num 
doente que apresenta já um HAS-BLED score de 3. Pretendemos, com o 
presente caso, incentivar a discussão quanto à melhor escolha de 

associação anti-trombóltica em casos de ponderação complexa.  
 

 
 

 

 
 


