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Liliana Pereira Assistente Hospitalar de Neurologia do Hospital Garcia de Orta , Membro da “J” SPAVC
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 Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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Manuel Correia Assistente Hospitalar Graduado em Neurologia, Diretor do Serviço de Neurologia do 
 Centro Hospitalar do Porto, Professor Auxiliar Convidado de Neurologia do ICBAS-UP
Manuel Ribeiro Assistente Hospitalar de Neurorradiologia, CHVNGE
Marc Ribó Interventional Neurologist, Stroke Unit, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Marcos Barbosa Director de Serviço de Neurocirurgia do CHUC, Professor Auxiliar Convidado da FMUC
Maria José Festas Assistente Hospitalar de Medicina Fisica e Reabilitação, Centro Hospitalar S. João, Porto
Maria João Quintela Consultora da Direcção-Geral da Saúde, Vice presidente da Soc. Portuguesa de Geriatria e  
 Gerontologia- SPGG, Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia
Marie-Christine Rousseau Responsable de la recherche, Fédération du Polyhandicap, 
 Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Marta Carvalho Assistente Graduada de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, 
 Assistente convidada de Neurologia e Neurocirurgia da FMUP
Miguel Castelo Branco Médico Assistente Graduado Senior de Medicina Interna e Medicina Intensiva, Professor   
 Associado Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências da Saúde
Miguel Rodrigues Assistente Graduado de Neurologia e Coodenador da Unidade de AVC do 
 Hospital Garcia de Orta
Miguel Viana Baptista Professor Auxiliar Convidado de Neurologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade   
 Nova de Lisboa, Serviço de Neurologia - Hospital Egas Moniz
Patricia Canhão Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Assistente Graduada de   
 Neurologia do Hospital de Sta Maria, Lisboa
Paula Amorim Diretora Clínica do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro
 Rovisco Pais (CMRRC-RP)
Pedro Cantista Médico Fisiatra, Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE - Hospital Geral de 
 Santo António; Professor Auxiliar do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
Pedro Castro Assistente Hospitalar de Neurologia do Centro Hospitalar de São João
Rafael Freitas Coordenador da nidade de AVC do SESARAM,  Hospital Dr. Nélio Mendonça
Raimundo Martins Neurologista e Membro da SPAVC
Ruben Almeida Diretor Clinico do CRN
Rustam Al-Shahi Salman Professor of clinical neurology, University of Edinburgh, Honorary consultant neurologist,   
 NHS Lothian, Centre for Clinical Brain Sciences (CCBS), Edinburgh
Ruth Geraldes  Neurologista,  Oxford University Hospitals NHS Trust
Sandra Alves Médica e Nutricionista
Sandra Sousa Neurologista, Hospital de Cascais
Sebastião Barba Hospital de Jesus Cristo - UCC- Santa Casa de Misericorida de Santarém
Sofia Calado Assistente Hospitalar de Neurologia, Coordenadora da Unidade de AVC do 
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
Stéphane Chabrier Neuropédiatre, Centre national de référence de l’AVC de l’enfant, Saint-Étienne
Susana Pereira IPO Porto e Investigadora convidadada, em tempo parcial, na Unidade de Investigação   
 Epidemiológica do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
Susanna Rodriguez University Hospital Vall d’Hebron - Department of Rehabilitation
Teresa Pinho e Melo Assistente Hospitalar Graduada Sénior de Neurologia do Centro Hosp. de Lisboa Norte,   
 coordenadora da Unidade de AVC do Centro Hosp. Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria
   Secretário da Direcção da SPAVC, Unidade de Investigação Epidemiológica (EPIUnit),  
 Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) (Investigador Doutorado)  
 Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos   
 (Director de Serviço)
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Bart van der Worp 

Bart van der Worp is a neurologist with a special interest in cerebrovascular diseases at the University 
Medical Center in Utrecht, the Netherlands. He is a member of the recently founded Dutch CONTRAST 
consortium which aims to identify and test new treatments.
Dr. Bart van der Worp has been (co-)Chief Investigator of the randomised clinical trials HAMLET, PAIS, 
COOLIST, and VAST and is (co-)Chief Investigator of PRECIOUS (www.precious-trial.eu), EuroHYP-1 (www.
eurohyp1.eu), APACHE-AF (www.apache-af.nl), and – starting shortly – MR ASAP.
He is a member of the recently founded Dutch CONTRAST consortium which aims to identify and test 
new treatments for patients with acute ischaemic stroke or intracerebral haemorrhage, a.o. via a range of 
follow-up trials to MR CLEAN. Three years of preclinical work in the 1990s have aroused his interest in 
the translation of findings from animal stroke studies to clinical trials, which he aims to improve together 
with other members of CAMARADES (www.dcn.ed.ac.uk/camarades) and Multi-PART (www.dcn.ed.ac.uk/
multipart).

E. Bernd Ringelstein 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. E. Bernd Ringelstein studied medicine at the University of Mainz, Germany. He passed 
residencies in Neuropathology, Psychiatry, Neurology and Neuroradiology at the University Hospitals in Mainz 
and Aachen. He was boarded Neurologist and Psychiatrist in 1983 in Düsseldorf. In the eighties, he became 
Vice-Chairman and Associate Professor of Neurology at the Department of Neurology, University Hospital, in 
Aachen. In 1987-1989 he passed fellowships and sabbaticals in Stroke Neurology and Hematology at Scripps 
Clinic and Research Foundation, La Jolla, in Neurosonology at Bowman Gray School of Medicine, Winston-
Salem, NC and in Epileptology at the University Hospital of Bonn. By 1992, he was appointed Chairman and 
Head of the Department of Neurology at the University Hospital in Münster, where he also became Head of 
the Department of Neurovascular Research at the Leibniz-Institut for Research on Arteriosclerosis by 2002. 
He has been President of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 2001 – 2005, 
President of the German Stroke Society 2004 – 2005 and Chairman of the Scientific Advisory Board of the 
German Stroke Foundation (SDSH), Gütersloh 2002-2013. His scientific and clinical focus is on stroke and 
cerebrovascular research. He has been Principal Investigator and member of Steering Committees of several 
multinational trials. He is, or has been Editorial Board Member of “Stroke”, “Cerebrovascular Diseases”, 
“Journal of Neuroimaging”, “Stroke Review” and “Neuroradiology”. Prof. Ringelstein has been awarded the 
Hugo Spatz Price of the German Neurological Society (1992), was nominated twice Best Lecturer of the 
Medical Faculty in Münster (“Teacher of the Year”), has been nominated “Leading Scientist” in Germany 2003 
by Science Impact Index, has been nominated Honorary Member of the Austrian Stroke Society (2003) and 
has been nominated “Doctor honoris causa” (honorary doctorate) by the University of Debrecen, Hungary, for 
transnational research on cerebro-vascular disorders (2006). He is Fellow of the American Heart Association 
(by 2001) and of the European Stroke Council (by 2005). During the last years, he was very active in organizing 
and qualifying the German Stroke Unit system all over the country (honoured by the German Neurological 
Society with the Erb Becher in 2008). He is a wellknow specialist in stroke prevention as well. He is married 
with a psychotherapist and has two sons.

Alberto Zambon 
 
Associate Professor of Medicine, Department of Medicine – DIMED University of Padua School of Medicine – 
Italy Affiliate Assistant Professor, of Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, School of 
Medicine, University of Washington, Seattle, WA, USA Professor Alberto Zambon received his MD degree in 
1988 from the University of Padua. He is board certified in endocrinology and metabolism (1993), and holds 
a PhD in gerontology from the University of Padua (1998). Professor Zambon was a Post-Doctoral Fellow in 
Endocrinology and Metabolism at the Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, School of Medicine, 
University of Washington, Seattle, (1991-1993 and again 1995-1998). In 1999, he was appointed Acting 
Assistant Professor of Medicine at the Division of Endocrinology, Metabolism and Nutrition, School of Medicine, 
University of Washington, Seattle, where he currently is an Affiliate Assistant Professor of Medicine. Professor 
Zambon was a visiting scientist at Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI), Lipid Laboratory, 
Oakland, California (summer 2004 and 2006). Professor Zambon received several honors, scholarships and 
fellowships and among them an AHA fellowship award (1996-97), the 1997 Young Faculty Award of the Western 
Society for Clinical Investigation (US), the Paul Beeson Physician Faculty Scholarship of American Federation 
For Aging Research (1998-2001), the Merck Young Investigators on Lipid Research Award for outstanding 
research contribution (1999) and the Award for Outstanding Scientific Contributions in Medical Research (2000 
and 2001) from the School of Medicine, University of Padua, Italy. His main clinical interests are in the care of 
patients with premature atherosclerosis and in patients with lipid disorders. His main research interests relate 
to the pathogenesis of atherosclerosis with a specific focus on the mechanisms of atherosclerotic plaque 
progression and regression and the genetic background leading to lipoprotein abnormalities responsible for 
the unstable atherosclerotic plaque. He has authored or co-authored more than 80 peer-reviewed publications 
and 5 book chapters, and has delivered more than 160 invited lectures. Professor Zambon is currently the 
vice-chair of the post-doctoral School in Emergency Medicine at the University of Padua Medical School, 
and a member of the national board of the Italian Atherosclerosis Society Foundation. He is a member of 
the Italian Atherosclerosis Society (SISA), the European Atherosclerosis Society (EAS), and the International 
Atherosclerosis Society (IAS). He has served as member of the the International Advisory Board for the XV and 
XVI International Atherosclerosis Society (IAS) Symposiums.
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Jean-Louis Mas

Jean-Louis Mas is Professor of Neurology and the Head of the Department of Neurology at the Hospital Sainte-
Anne, University of Paris, France.
Dr Mas’s main research and clinical interests are patent foramen ovale (PFO) and stroke, atrial septal 
aneurysm, epidemiology of cerebral infarctions, diagnostics in stroke (CT, MRI), ischaemic events in young 
adults and pregnants, antithrombotic stroke therapy, angiopathy and encephalopathy and angioplasty of 
atherosclerotic stenosis.
Dr Mas is one of the contributors of the Recommendations for the Creation of Neuro-Vascular Units and the 
chairman of the PFO-ASA-Study.
Dr Mas has authored and co-authored more than 80 excellent publications on cerebrovascular diseases 
in journals such as Stroke, Cerebrovascular Diseases, JAMA, the Journal of Neurology, Neurology, Revue 
Neurologique, the American Heart Journal, and the New England Journal of Medicine.

Joan Montaner 

Joan Montaner received his M.D. from the University of Cádiz (Spain) in 1994. He got the speciality in 
Neurology after his medical training in Vall Hebron Hospital. In 2001 Dr. Montaner obtained his PhD by the 
Universitat Autònoma de Barcelona with the work entitled: : “The role of Matrix Metalloproteinases in the acute 
phase of ishemic stroke”. With this work he was awarded with the UAB extraordinary prize.
Since 2001 Dr. Montaner coordinates the Neurovascular Research Laboratory and since 2012 he is the 
Neuroscience Area Coordinator of the VHIR.

Lars Thomassen 

Professor / Senior Consultant neurologist PhD ,Department of Neurology, Haukeland University Hospital, 
Bergen
Memberships / chairs 1991-1997 Board member and Secretary of the Norwegian Neurological Society 
1993-2014 Board member of the Norwegian Stroke Association 1996-1998 Member of the EFNS (European 
Federation of Neurological Societies) Scientist Panels «Critical Care» 1997 - Head of Scientific committee 
for the annual national Bergen Stroke Conference 1999-2007 Member of the EFNS Scientist Panel 
«Acute Stroke». 2001-2004 Member of the Scientific Committeee of the Congress of European Society of 
Neurosonology and cerebral Hemodynamics (ESNCH) 2001-2003 Member of the the SITS-ISTR International 
Stroke Thrombolysis Register 2003-2006 National Coordinator of the SITS-MOST International Monitoring 
Study 2006 -2012 National Coordinator of the SITS-ISTR International thrombolysis registry 2007-2008 
Member of the European Stroke Organisation (ESO) Writing Group on Guidelines for Management of Ischemic 
Stroke 2007-2008 Member of the Norwegian Ministry of Health Writing Group on Guidelines for Management 
of Stroke 2007 - Board member of the European Cerebrovascular Research Infrastructure (ECRI) 2008-2010 
Member of the Scientific committee of the of the Congress of European Society of Neurosonology and cerebral 
Hemodynamics (ESNCH) 2008-2012 Member of the European Stroke Organisation (ESO) committees 
on Stroke Unit Certification and on Public relations 2008 Member of the Scientific Committee of the Xth 
International Symposium on Thrombolysis and acute stroke therapy, Budapest 2011 -  Head of The Norwegian 
Neurovascular Research Co-operation (NORSTROKE) 2014 - President of the Norwegian Stroke Association 
2014 - Member of the Scientific committee of the European Stroke Organisation Conferences.

Marc Ribó 

Stroke Neurologist, Responsible of Vascular Neurointerventionalist / advanced endovascular therapies, 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Education/Training
1998: Universitat de Barcelona, Spain (MD)
2003: Hospital Vall d’Hebron/ Univ Autonoma Barcelona (Residency) Neurology
2003: Hospital Vall d’Hebron Barcelona, Spain (Stroke Fellowship) Stroke/Cerebrovascular Ultrasound 
Medicine
2004: Universitat Autonoma Barcelona (Ph.D.) Medicine
2004-05: University Of Texas-Houston, Stroke Program (Vascular Neurology fellowship) Stroke
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Marie-Christine Rousseau 

Responsable de la recherche, Fédération du Polyhandicap, Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Spécialiste en médecine physique et de réadaptation à Hyères.

Rustam Al-Shahi Salman

I am interested in anything that bleeds in the brain. I use a variety of clinical research designs, including 
systematic reviews, case-control and cohort studies, and randomised controlled trials.
I am particularly interested in the clinical audit and epidemiology of intracranial vascular malformations, the 
causes and treatment of intracerebral haemorrhage, and the clinical features and treatment of aneurysmal 
subarachnoid haemorrhage. I am also interested in data protection, confidentiality, research ethics, and 
computing.
The deadliest type of stroke is caused by spontaneous bleeding from blood vessels into the brain, known as 
brain haemorrhage. This disease affects about 10,000 adults in the UK, and about 1.5 million adults in the 
world, each year. Two out of five people affected die within one month of the bleed and another two remain 
dependent on their families or carers, leaving only one person out of five independent.
The Research to Understand Stroke due to Haemorrhage programme focuses on understanding what 
causes brain haemorrhage and what influences its outcome.

Research & Professional Experience
Professional experience
1999-2003: Neurology Resident
2003-2004: Postgraduate Research Fellow, Neurovascular Unit, Vall d’Hebron. Barcelona Spain
2004: Carotid & cerebral angiography assistant. Neuroradiology, UD Platon Barcelona
2003-2004: Neurologist. Stroke Unit, Vall d’Hebron Hospital Barcelona
2004-2005: Vascular Neurology Fellowship, Stroke Program Department of Neurology, University of Texas-
Houston
2006- : Neurology Staff, Stroke Neurologist and Interventionalist. Department of Neurology. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona.
2013: Board of directors Member Society of Vascual Interventional Neurology
2014: Member of European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy.

Stéphane Chabrier

Neuropédiatre - CHU Saint-Étienne
Stéphane Chabrier s’intéresse aux AVC de l’enfant depuis son internat réalisé en grande partie à l’hôpital 
Bicêtre auprès des Prs Lasjaunias, Landrieu, Tardieu et Sébire, figures historiques de la recherche et du soin 
sur cette pathologie en France. 
Il passe sa thèse en 1998 : “infarctus cérébral artériel de l’enfant : étude clinique, étiologique et évolutive à 
partir d’une population de 59 enfants”. 
Il est depuis médecin pédiatre au CHU de Saint-Etienne et a publié de nombreux articles originaux, mises au 
point et recommandations pour la pratique clinique sur le thème.
Il est par ailleurs membre de la Société française de neurologie pédiatrique. 
Depuis janvier 2013, Stéphane Chabrier est coordonnateur du Centre national de référence de l’AVC de 
l’enfant.
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Convidado da Sessão de Abertura

José Miguel Júdice    

Curriculum Académico
- Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1972
- Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa desde 1975
- Assistente das cadeiras de Ciência Política e de Direito Constitucional na Faculdade de Direito  
 da Universidade de Coimbra, 1972-1979
- Assistente com regência das cadeiras de Direito Internacional Público e de Ciência Política na  
 Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1979-1981
- Professor associado convidado com regência da cadeira de Direito Empresarial na Faculdade  
 de Economia da Universidade Nova de Lisboa, desde 2004
- Professor convidado das cadeiras de Arbitragem e Resolução Alternativa de Litígios, na   
 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, desde 2009
- Professor convidado das cadeiras de Energia e Política do Instituto Universitário de Lisboa  
 (ISCTE), da Universidade de Lisboa, desde 2010
Curriculum Profissional
- Sócio de PLMJ desde 1980
- Conselho Geral da Ordem dos Advogados, 1995-1998
- Conselho Superior da Magistratura, 1997-2001
- Bastonário da Ordem dos Advogados, 2002-2005
- Presidente do Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, 2003-2004
- Conselho da International Bar Association;, 2005
- Membro da Direção da Associação Portuguesa de Arbitragem
- Membro de Listas de Árbitros de Centros de Arbitragem da ACL (Lisboa), ACP (Porto), Korean  
 Arbitration Association (Seoul), Brasil-Canadá, Câmara Portuguesa, CIESP-FIEJP e CAMB 
 (São Paulo), FIEJP (Paraná) CACM (Maputo)
- Vice-Presidente da Associação Comercial de Lisboa, desde 2007
- Presidente do Centro de Arbitragem Comercial da CCIP, desde 2013
- Membro da ICC International Arbitration Court, desde 2009
- Membro do ICSID Roster of Arbitrators and Conciliators, desde 2011

Associações Profissionais
- Ordem dos Advogados Portuguesa
- International Bar Association
- Union Internationale des Avocats
- Membro da Direção da Associação Portuguesa de Arbitragem
- Membro da Junta Diretiva do Clube Español de Arbitraje
- Association Suisse d’Arbitrage
- Comité Brasileiro de Arbitragem
- Conselho Editorial de “European Lawyer”, “Iberian Lawyer” e “CDR”
- Conselho de Administração do Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du 
 Moyen Orient, com sede em Valência, Espanha
- Institute for Transnational Arbitration - Portuguese Country Reporter 
- LCIA London

Susanna Rodriguez

Department of Rehabilitation
University Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Formação académica
Facultad de Medicina. Universidad Santiago de Compostela
Hospital Vall d’Hebron. Universitat Autònoma Barcelona (U.A.B)
Facultad Medicina. Universitat Autònoma Barcelona (UAB)
Percurso profissional:
- Physician Physical Medicine and Rehabilitation Department Mútua Terrassa 
- Attending Physician Musculoskeletal Rehabilitation and Spina Bífida Unit. PM&R Department
 Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Institut Català de la Salut
- Attending Physician Neurorehabilitation and Brain Injury Unit. PM&R Department Hospital Universitari de 
 la Vall d’Hebron. Institut Català de la Salut (ICS).
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08h30 - 09h30 Casos Clínicos
 Presidência - Ana Luisa Cruz, José Mário Roriz

09h30 - 10h25 Sessão - Risco Vascular em Portugal  
 Presidência - José Manuel Calheiros, Manuel Correia
09h30 - 09h50 Um olhar atento ao risco vascular dos portugueses: resultados do primeiro Inquérito  
 Nacional de Saúde com Exame Físico - Carlos Dias
09h50 - 10h05 A utilidade do MAPA na gestão do tratamento anti hipertensor do doente com AVC  
 Fernando Pinto
10h05 - 10h20 Challenging dyslipidemia under the current treatment options - Alberto Zambon
10h20 - 10h25 Questões

10h25 - 10h50 Conferência - Envelhecimento em Portugal - sua realidade e importância
 Maria João Quintela
 Presidência - Castro Lopes 

10h50 - 11h20 Intervalo

11h20 - 11h45 Conferência - Key Performance Measures of the Quality of Acute Stroke  
 Care in Germany - E. Bernd Ringelstein
 Presidência - Vitor Tedim Cruz 

11h45 - 12h30 Simpósio Boehringer Ingelheim - Anticoagulação 3.0: A importância dos  
 nACOs na gestão do doente com AVC
 Presidência - José Ferro
 Palestrantes - Luciana Gonçalves, João Sargento Freitas

12h30 - 13h15 Sessão de Abertura: Porque é que o AVC fica sempre nos bastidores
 Convidado - José Miguel Júdice

13h15 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h25 Sessão - Implementação da Telemedicina no sistema de cuidados do AVC
 Presidência - Ana Paiva Nunes, Elsa Azevedo
14h30 - 14h50 Implementação dos modelos de networking e de telemedicina no tratamento dos  
 doentes com AVC - Marc Ribó
14h50 - 15h05 Resultados da experiência de telemedicina no AVC agudo em Portugal - Gustavo Santo
15h05 - 15h20 O impacto da telemedicina na reabilitação após AVC - novos modelos de organização 
 Paula Amorim
15h20 - 15h25 Questões

15h25 - 16h15 Sessão - A Neurossonologia nas decisões clínicas do doente cerebrovascular
 Presidência - Elsa Azevedo, José Ferro
15h25 - 15h40 A ajuda do “estetoscópio” cerebral no AVC isquémico agudo - João Sargento Freitas
15h40 - 15h55 Estenoses carotídeas de indicação cirúrgica discutível - Elsa Azevedo
15h55 - 16h10 Estenoses intracranianas: têm todas a mesma abordagem? - Marta Carvalho
16h10 - 16h15 Questões

16h15 - 16h45 Intervalo

16h45 - 17h45 Comunicações orais I 
 Presidência - Isabel Henriques, Jorge Poço

17h45 - 18h45 Sessão - Tratamento de reperfusão do AVC isquémico agudo  
 Presidência - Manuel Ribeiro, Teresa Pinho e Melo
17h45 - 18h00 Dos ensaios clínicos às indicações atuais de tratamento - João Sargento Freitas
18h00 - 18h20 What’s the best tool for the job - Marc Ribó
18h20 - 18h40 How to navigate when the patient doesn’t fit the guidelines - Lars Thomassen
18h40 - 18h45 Questões

01Fev. 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO
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08h30 - 09h25 Comunicações Orais II
 Presidência - Alexandre Amaral e Silva, Rafael Freitas

09h25 - 10h30 Sessão - AVC e Doença Sistémica
 Presidência - José Ferro, Miguel Castelo Branco
09h25 - 09h40 AVC e neoplasias - Susana Pereira 
09h40 - 09h55 AVC e doenças hematológicas - António Parreira
09h55 - 10h10 AVC e doenças hepáticas e gastroenterológicas - José Ferro 
10h10 - 10h25 AVC e doenças reumáticas - Ruth Geraldes
10h25 - 10h30    Questões

10h30 - 11h00 Intervalo

11h00 - 11h45 Simpósio Bayer - Conhecer e tratar o AVC: o contributo único de rivaroxabano
 Moderação - Vitor Tedim Cruz
 Palestrante - Alexandre Amaral e Silva
  
11h45 - 12h15 Conferência: “Transnational stroke medicine - is there any future for
 neuroprotection” - Bart van der Worp
 Presidência - Miguel Rodrigues

12h15 - 13h00 Simpósio Tecnimede - AVC: responsável procura-se
 AVC: responsável procura-se
 Palestrantes - Fernando Pita, Natália António, Jorge Polónia 
  
13h00 - 14h30 Intervalo

14h30 - 15h20 Sessão - Prognóstico de AVC
 Presidência - Miguel Viana Batista, Patricia Canhão
14h30 - 14h45 Prognóstico de curto e longo prazo do AVC isquémico - Pedro Castro 
14h45 - 15h00 Prognóstico do AVC hemorrágico - João Pinho
15h00 - 15h15 Stroke outcome in children - Stéphane Chabrier
15h15 - 15h20 Questões
 
15h20 - 16h10 Simpósio Saiichi Sankyo - Estratégias de prevenção secundária em 
 doentes com fibrilhação auricular
 Moderação - Miguel Viana Batista
 Palestrante - Hans Christoph Diener

16h10 - 16h40 Intervalo

16h40 - 17h05 Conferência - A polimedicação, uma inevitabilidade? - Albino Teixeira
 Presidência - Castro Lopes

17h05 - 18h20 Comunicações orais III 
 Presidência - Ana Paula Fidalgo, João Alcântara

18h20 - 19h05 Sessão MFR I: Reabilitação
 Presidência - Raimundo Martins, Ruben Almeida
18h20 - 18h35 Reabilitação do doente pós AVC - Uma dificuldade portuguesa - António Pinto Camelo
18h35 - 18h50 Como melhorar a reabilitação dos sobreviventes de AVC - Susanna Rodriguez
18h50 - 19h00 Panorama dos sobreviventes de AVC em Portugal - António Conceição
19h00 - 19h05 Questões

02Fev. 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO
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03
08h00 - 08h30 Sessão de Posters
 Presidência - Ana Amélia Pinto, Ana Alves, Liliana Pereira, Luisa Rebocho, 
 Sebastião Barba, Sofia Calado

08h30 - 09h30 Sessão de Comunicações Orais IV
 Presidência - Carla Ferreira, Fernando Silva, Maria José Festas

09h30 - 10h40 Sessão MFR II - Reabilitação
 Presidência - João Ramalho Fontes, Pedro Cantista
09h30 - 09h50 Quality of life and rehabilitation programs for patients with very severe stroke
 (e.g. locked-in) - Marie-Christine Rousseau
09h50 - 10h05 A reabilitação nas Unidades de AVC – realidade portuguesa - Joana Sarmento
10h05 - 10h20  Diagnóstico e tratamento da disfagia em Unidades de AVC  - Bárbara Moreira da Cruz
10h20 - 10h35  Impacto dos défices não motores no resultado final da reabilitação pós AVC
 Jorge Jacinto
10h35 - 10h40 Questões

10h40 - 11h05 Intervalo

11h05 - 12h00 Sessão - Revisitar o Acidente Vascular Cerebral hemorrágico
 Presidência - Marcos Barbosa, Marta Carvalho
11h05 - 11h20 Como e porquê investigar o AVC hemorrágico - Fernando Pita, Sandra Sousa
11h20 - 11h35  “Timing” do tratamento dos aneurismas cerebrais - Marcos Barbosa
11h35 - 11h55 Antithrombotic dilemas after cerebral hemorrhage - Rustam Al-Shahi Salman
11h55 - 12h00  Questões
 
12h00 - 12h25 Conferência – Patent foramen ovale: What is the best treatment to
 prevent stroke recurrence - Jean-Louis Mas 
 Presidência - Catarina Fonseca

12h25 - 12h55 Conferência de encerramento – Medicina de precisão
 O doente e não a doença 
 Convidado - Joan Montaner
 Presidência - José Ferro

13h00  Sessão de Encerramento
 Distribuição de prémios
 Atribuição de bolsa de investigação

15h00 - 10h00 Curso de AVC
 Organização - Carla Ferreira, Miguel Rodrigues

15h30 - 17h30 Sessão de Informação à População Geral
 Organização - Castro Lopes 

12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

Fev.
Sáb.
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Doenças Hematológicas e AVC
António Parreira 

As doenças hematológicas são causa pouco frequente de 
doença vascular cerebral. No entanto vários dos registos pu-
blicados apontam para uma possível causa hematológica em 
1 a 7% dos acidentes vasculares, com predominância pelas 
idades mais jovens.

A relação entre anomalias intrínsecas do sangue e a ocor-
rência de AVC é muito complexa e envolve uma grande diver-
sidade de mecanismos etiopatogénicos, oscilando entre ano-
malias quantitativas ou qualitativas de fatores da hemóstase 
a alterações da viscosidade sanguínea relacionadas com os 
componentes circulantes.

O propósito desta apresentação é o de assinalar os aspe-
tos mais significativos que as alterações do foro hematológico 
podem representar na patogenia e na clinica dos AVCs, assim 
como nas repercussões daí decorrentes quanto à evolução clí-
nica, o tratamento e o prognóstico. 

Serão mencionadas as situações clínicas que mais frequen-
temente se associam a maior risco trombótico, nomeadamente 

os estados de hipercoagulabilidade congénita, como a pre-
sença de mutações do fator V (fator V Leiden e consequente 
resistência à ativação da proteina C - APC) ou do gene da pro-
trombina; as deficiências das proteínas C, S e antitrombina III; 
a drepanocitose, a híper-homocisteinemia e as alterações he-
reditárias da fibrinólise. Quanto aos quadros de tipo adquirido, 
serão mencionados a síndrome antifosfolipídica, as doenças 
auto-imunes e anomalias da função plaquetária.

De entre as doenças hematológicas de tipo neoplásico, 
destacam-se as neoplasias mieloproliferativas crónicas, cuja 
história natural é marcada por complicações de tipo trombo-
-hemorrágico. Estas doenças, como a Policitemia Vera (PV), a 
Trombocitemia Essencial (ET) e a Mielofibrose Primária (PMF), 
caracterizam-se por expansão clonal de células progenitoras 
hematopoiéticas anormais, tendo ainda em comum, a tendên-
cia para a evolução clonal e a transformação em leucemia agu-
da.

Panorama dos sobreviventes de AVC em Portugal
António Conceição

Há uma significativa diferença no tratamento e no acompa-
nhamento dos sobreviventes de AVC, especialmente com se-
quelas significativas, entre a fase aguda e mesmo sub-aguda, 
e a fase crónica. E é urgente dar passos neste sentido: não 
só assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar 
quando for o caso, mas também facilitando a integração pesso-
al, familiar, social e profissional (quando for o caso). 

Nenhum serviço de saúde pode dar-se por satisfeito se sou-
ber que este acompanhamento e monitorização é muito defici-

tário. E é muito importante saber, por exemplo: Quantos são os 
seus sobreviventes de AVC, pelo menos em idade ativa, com 
sequelas relevantes? Como estão? Onde estão? Quantos reto-
maram uma atividade profissional?

Também nesta relevante questão, cabe-nos a todos, com 
vista a uma maior eficiência, um trabalho multidisciplinar: não 
apenas dos profissionais de saúde, como do serviço social e 
mesmo da sociedade civil. 

Diagnóstico e tratamento da disfagia em Unidades de AVC
Bárbara Moreira da Cruz

As alterações da deglutição (disfagia) afectam cerca de 
50% dos indivíduos que sofrem de Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Destes 40% apresentam aspiração para a via aérea de 
forma silenciosa. A esmagadora maioria das vezes estas alte-
rações são transitórias, cerca de 80% recuperam parcialmente 
ou totalmente durante as duas primeiras semanas pós-AVC, 
mas cerca de 15% dos sobreviventes de AVC apresentam alte-
rações da deglutição aos 3 meses pós-AVC. 

As complicações associadas à disfagia são risco aumentado 
de infecção, pneumonia, malnutrição, desidratação, institucio-
nalização, depressão, prolongamento do tempo de interna-
mento, pior prognóstico de recuperação funcional, menor par-
ticipação na vida familiar e social, diminuição da qualidade de 
vida do sobrevivente de AVC e cuidador informal, aumento dos 
encargos com sistema nacional de saúde e morte. 

Desde o rastreio as alterações da deglutição pós-AVC de-
vem estar a cargo de uma equipa de reabilitação interdiscipli-
nar bem treinada e coordenada por médico especialista de Me-
dicina Física e de Reabilitação. O rastreio da disfagia deve ser 

feito o mais precoce possível, idealmente no próprio Serviço 
de Urgência, antes de ser dado ao sobrevivente de AVC qual-
quer medicação, alimentação ou hidratação. Após um rastreio 
positivo deve ser efectuada uma avaliação formal da disfagia, 
complementada por meios complementares de diagnóstico 
para que se possa estabelecer qual ou quais os mecanismos 
fisiopatológicos responsáveis pala disfagia e estabelecer um 
programa de reabilitação individualizado. 

O exame por excelência para avaliar as alterações da deglu-
tição é videofluroscopia. Esta pode ser qualitativa ou quantita-
tiva. O modo quantitativo permitir um maior rigor diagnóstico 
e comparar as variáveis quantificáveis de tempo e espaço ao 
longo do processo reabilitador. O rigor diagnóstico permite indi-
vidualizar o tratamento no mecanismo fitopatológico da disfagia 
e melhorar o processo de reabilitação das alterações deglutó-
rias. 

Nos últimos anos a Videofluroscopia e a Manometria de alta 
resolução tem vindo a alterar os paradigmas dos processos fi-
siopatológicos e de tratamento da disfagia. 
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Translational stroke medicine – is there any future for 
neuroprotection?
Bart van der Worp

Animal experiments have contributed much to our unders-
tanding of the pathophysiology of stroke, but their value in pre-
dicting the effectiveness of treatment strategies in clinical trials 
has remained controversial. In fact, clinical trials are essential 
because animal studies do not predict with sufficient certainty 
what will happen in humans. In animal models of acute ischa-
emic stroke, about 500 “neuroprotective” treatment strategies 
have been reported to improve outcome, but of these only re-
canalisation with intravenous thrombolysis with alteplase or me-
chanical thrombectomy has proved effective in patients, despite 
numerous clinical trials of other treatment strategies.

Translational failure may be explained in part by methodo-
logical flaws in animal studies, leading to systematic bias and 
thereby to inadequate data and incorrect conclusions about 

efficacy. Failures also result because of critical disparities be-
tween the animal models and the clinical trials testing the treat-
ment strategy. For example, delays to treatment are often much 
longer in clinical trials than in animal studies. Publication bias 
also accounts for much of the efficacy reported animal stroke 
studies.

Still, the undisputed clinical need for additional treatments for 
patients with acute stroke may in part be addressed by novel (or 
older!) neuroprotective treatment strategies. Several large clini-
cal trials, each testing one of these strategies, are underway or 
are about to start. I will discuss some of these, and will provide 
recommendations to improve translation from the laboratory to 
the clinic. [Based in part on Van der Worp et al., PLoS Med 
2010: 7: e1000245].

Key Performance Measures of the Quality of Acute Stroke 
Care in Western Europe
E. Bernd Ringelstein 

Stroke Unit care has been proven to be beneficial for the en-
tire spectrum of acute and even subacute stroke patients in ter-
ms of less disability (mRS) and less deaths. The performance 
in stroke units (SU) in Europe is, however, widely variable and 
needs activities for continues quality assurance and continuous 
improvement by benchmarking. The ESO SU committee has 
published a consented paper on the recommended SU concept 
in EU countries with the strong recommendation that clearly de-
fined Quality Indicators (QIs) of all stroke patients have to be 
evaluated, pooled and compared to other hospitals in a given 
area for steady improvement of the processes. The German 
association of SU registries (ADSR) has developped and eva-
luated 19 QIs that are used systematically and nation-wide, but 
also overlap with similar approaches in other contries. Such QIs 
are for instance % eligible pts. with tPA with door-to-needle-

-time < 60 min; % of stroke pts. in a hospital treated on a SU; % 
pts. receiving CT/MR in suspected stroke; % of stroke pts. with 
cerebrovascular imaging, % screened for swallowing disorders. 
% ischemic stroke pts. receiving early secondary prevention, % 
stroke pts. with antithrombosis/anticoag. at discharge, % pts. 
receiving early rehab, or speech therapy, etc.. Several QIs have 
already qualified for a definite target range which may serve as 
a K.O. criterion during SU certification or sentinels. The 19 QIs 
will be presented and their application to over 260.000 stroke 
pts. will be analyzed. Not surprizingly, a recent British meta-
nalysis of factors clearly proving excellent performace on SU in 
different countries (socalled key performance indicators) could 
show that at least severeal QIs reliably reflect the quality of tre-
atment and are suitable to monitor and benchmark performance 
in different stroke care systems. 

Como e porquê investigar o AVC hemorrágico
Fernando Pita, Sandra Sousa 

Porquê:
O AVC hemorrágico representa aproximadamente 10-15% 

de todos os AVC, talvez um pouco mais em Portugal.
Apesar dos recentes avanços na compreensão da sua fisio-

patologia e novas abordagens terapêuticas, continua a ser o 
tipo de AVC “menos tratável”, com taxas de mortalidade a variar 
entre 35-50% e resultado funcional frequentemente desfavo-
rável.

 Como:
O AVC hemorrágico corresponde à expressão clínica e ima-

giológica de um processo patológico subjacente, que deve ser 
identificado para que o tratamento correto possa ser instituído. 
Abrange uma gama diversificada de condições com diferentes 

causas, no entanto, a hipertensão arterial continua a ser a cau-
sa mais comum.

A questão que se coloca é:
Perante um doente com hemorragia intracraniana, como de-

vemos decidir e justificar uma investigação mais aprofundada?
A resposta é complexa, e depende da correlação de um con-

junto de fatores que se pretendem abordar:
•         Idade
•         Fatores de risco vasculares
•         Consumo de drogas
•         História familiar e condições genética
•         Topografia das lesões.
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What is the best treatment to prevent stroke recurrence? 
Jean-Louis Mas

Therapeutic options for secondary stroke prevention in cryp-
togenic stroke patients with a patent foramen ovale (PFO) inclu-
de antiplatelet therapy, oral anticoagulants, and transcatheter 
PFO closure. Among five randomized trials comparing transca-
theter closure of PFO with antithrombotic treatment in patients 
less than 60 years old with an otherwise unexplained ischemic 
stroke, two failed to show the superiority of PFO closure over 
antithrombotic therapy, two reported lower rates of stroke re-
currence among patients assigned to PFO closure than among 
those assigned to antiplatelet therapy and one initially negati-
ve trial concluded in favour of PFO closure after an extended 
follow-up period. A better selection of patients, the use of re-
ference treatment groups that included patients who received 
antiplatelet therapy alone (rather than antiplatelet drugs or oral 

anticoagulants, according to physician preference), and a lon-
ger follow-up of patients, may partly explain the divergent findin-
gs between studies. 

Meta-analysis of these trials shows that PFO closure is as-
sociated with a 60% reduction of stroke recurrence stroke, as 
compared with antithrombotic therapy, and with an 80% reduc-
tion of stroke recurrence, as compared with antiplatelet therapy. 
Procedural complications were reported in about 2.5% of the 
patients, none of which led to permanent disability or death. 
PFO closure was associated with an increased risk of new-
-onset atrial fibrillation. Although an important step in secondary 
prevention in patients with PFO-associated stroke has been 
taken, several questions remain to be addressed regarding in 
particular which patients benefit the most from PFO closure. 

Resultados da experiência de telemedicina no AVC agudo 
em Portugal
Gustavo Santo 

O início de 2015 ficou marcado pela apresentação de vá-
rios estudos que demonstraram o  benefício inequívoco da 
abordagem endovascular em doentes com AVC isquémico e 
oclusão de grandes vasos. Este facto, tornou necessária uma 
optimização na interação entre Unidades de AVC (UAVC) de 
nível A, que dispõem deste recurso terapêutico, e as UAVC de 
nível B. Cumprindo esse propósito teve início na região centro 
de Portugal Continental,  em 1 de Agosto de 2015, um projeto 
integrado de articulação em rede com recurso à telemedicina a 
qual permite visualizar, em tempo real, os exames de imagem 
cerebral e o próprio doente, quando necessário. 

Desde essa data até ao fim de 2017 foram realizadas 1178 
teleconsultas, tendo sido sugerida a transferência de 359 do-
entes (30,2%) para eventual procedimento intra-arterial. Em 

305 doentes (25,9%) foi proposta a realização de fibrinólise 
endovenosa no hospital de admissão sem necessidade de tra-
tamento endovascular e em 516 (43,8%) não efetuar qualquer 
terapêutica reperfusora. O número global de doentes com AVC 
isquémico agudo submetidos a trombólise na região aumentou 
70,5% após o início do projeto.

A articulação em rede das Unidades de AVC com recurso 
à telemedicina é exequível, ajudando na decisão clínica a to-
mar e contribuindo para a equidade no acesso aos cuidados 
de saúde. Permite igualmente uma optimização dos recursos, 
transferindo com carácter emergente os potenciais candidatos 
a trombectomia e evitando o transporte desnecessário dos res-
tantes.

A utilidade do MAPA na gestão do tratamento
anti hipertensor do doente com AVC
Fernando Pinto 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa 
de morbi-mortalidade em todos os países desenvolvidos, sen-
do em Portugal responsáveis por cerca de um terço de todas 
as mortes e elevado número de incapacidades, com conse-
quências dramáticas quer ao nível dos que são directamente 
atingidos e seus familiares próximos, quer ao nível de toda a 
sociedade. 

Ao contrário do que sucede na maioria dos países da Europa 
ocidental, em Portugal o acidente vascular cerebral (AVC) re-
presenta 2/3 das DCV. A hipertensão arterial (HTA) é o principal 
factor de risco para o AVC e a sua prevalência na população 
adulta do nosso país é de 42%, pelo que o diagnóstico preciso 
e precoce e particularmente o tratamento adequado da HTA, 
isto é o controlo da pressão arterial para os valores normais, 
são premissas chave para a redução desse flagelo.

Se em prevenção primária o controlo da HTA é de primordial 
importância, este controlo assume ainda muito maior relevân-
cia na prevenção secundária, isto é após um primeiro episódio 
de AVC ou após um acidente isquémico transitório (AIT), pois 
está claramente demonstrado que o risco de sofrer um novo 
episódio é marcadamente acrescido, particularmente se não 
for conseguida uma adequada correcção dos factores de risco, 
com grande destaque para a HTA.

A medição ambulatória da pressão arterial (MAPA) é um 
exame complementar não invasivo, fácil de utilizar, de custos 

relativamente reduzidos, que permite optimizar o diagnóstico 
e principalmente aferir com precisão se o tratamento instituí-
do controla eficazmente os valores da pressão arterial (PA) ao 
longo das 24 horas, condição sine qua non para a redução dos 
eventos, particularmente do AVC.

A MAPA permite diagnosticar correctamente a HTA, permi-
tindo excluir as situações de HTA da bata branca (que podem 
corresponder a 20 a 30% dos doentes a quem se diagnostica 
HTA na medição do consultório) e sendo o único método que 
permite diagnosticar a HTA mascarada, situação clínica cujo 
prognóstico é tão ou mais pernicioso que a HTA diagnosticada 
pela medição casual convencional.

Desta superior acuidade diagnóstica decorre a sua extrema 
importância no doente que sobrevive a um primeiro episódio 
de AIT/AVC, em quem o controlo rigoroso e atempado da PA 
é mandatório e em quem fenómenos como o efeito da bata 
branca são naturalmente mais frequentes e mais vincados, 
podendo levar por um lado a um tratamento excessivo ou em 
contraponto a uma falta/atraso na escalada terapêutica se o 
médico atribuir (sem poder confirmar) um menor controlo da 
PA a este conhecido fenómeno do efeito da bata branca (e não 
raras vezes alegado também pelos nossos doentes nas con-
sultas sempre que os valores da PA não são os desejados por 
nós e/ou por eles).

Nota: este artigo não foi escrito ao abrigo no novo Acordo Ortográfico



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

AP
R

ES
EN

TA
Ç

Õ
ES

15LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018
PORTO12 PORTUGUÊS

CONGRESSO

AVCdo 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

Accuracy medicine: The stroke patient and not the disease 
Joan Montaner

In the last years, two major advances, pre-hospital throm-
bolysis and endovascular therapies, have dramatically changed 
acute stroke care. It is well known that stroke patients respond 
differently to intravenous thrombolysis and mechanical reperfu-
sion therapies. However, clinicians lack elements for an individu-
alized decision other than the indications and contraindications 
used in clinical trials. Blood biomarkers measurement could add 
in acute stroke management, in both selecting patients at the 
pre-hospital level, as well as guiding reperfusion therapies to 
evaluate efficacy and safety. In acute stroke, blood biomarkers 
to distinguish between real strokes and stroke-mimics would be 
useful at pre-hospital level, especially in patients with low symp-
tom severity. In patients with severe symptoms, differentiation 
between ischemic and hemorrhagic subtypes would permit ad-
ministration of pre-hospital reperfusion therapies. For this issue, 
portable CT-scans have been used; however, a wide generali-
zation of these expensive tools seems not feasible in the near 
future. Thus, having a blood test to differentiate between ische-
mic and hemorrhagic stroke in the preclinical setting would be 
desirable. Different plasma biomarkers have been described to 
differentiate IS from ICH stroke during the acute phase, such as 
glial fibrillary acidic protein (GFAP). Also retinol-binding protein 
4 (RBP-4) is as a promising biomarker to distinguish IS from 
ICH during the acute phase of stroke. In addition, we demons-
trate that when complemented with GFAP, the discrimination of 

both stroke subtypes is improved. 
Also, specific biomarkers that selectively evaluate the res-

ponse to tPA, predict the appearance of secondary intracranial 
hemorrhages and identify patients with unsuccessful tPA-indu-
ced recanalization have gained in importance during the last 
few decades. On the other hand, the identification of patients 
resistant to tPA-thrombolysis would be of great interest in deci-
ding whether stroke patients may benefit from alternative the-
rapies such as endovascular thrombectomy. Thus, due to the 
efficacy of this mechanical method, specific biomarkers to anti-
cipate unsuccessful recanalization after tPA administration are 
promising. Hence, pre-treatment levels of fibrinolytic inhibitors 
such as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) or thrombin 
activatable fibronolysis inhibitor (TAFI), as well as other mole-
cules related with coagulation, such as factor seven activating 
protease or A Disintegrin And Metalloproteinase with a Throm-
boSpondin type-1 motif, member-13 (ADAMTS13) have been 
associated with a poor tPA response in terms of recanalization.

Beyond the acute phase, prediction of stroke outcome and 
the occurrence of post-stroke complications such as stroke-as-
sociated infections and assessment of stroke etiology to guide 
further studies or even therapeutic measures in cases of stroke 
of undetermined cause represent the main indications for the 
use of blood biomarkers in the subacute and chronic phases. 

A reabilitação nas Unidades de AVC – realidade portuguesa  
Joana Sarmento 

A unidade de AVC (UAVC) é actualmente o melhor local 
para o tratamento do doente com AVC agudo. As indicações 
mais recentes vão no sentido de que o tratamento de reabi-
litação se inicie precocemente e a par do tratamento curativo 
e de prevenção secundária. É hoje inquestionável a presença 
de equipa multidisciplinar de reabilitação coordenada por mé-
dico especialista em reabilitação, e que é composta por enfer-
meiros de reabilitação, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, 
terapeuta da fala, assistente social, entre outros profissionais. 
A coordenação e comunicação desta equipa é essencial para 
maximizar a eficácia e eficiência da reabilitação verificando-se 
que esforços isolados dos diferentes profissionais para reabili-
tar o sobrevivente de AVC tornam improvável o atingimento do 
seu potencial máximo; a sua presença está associada a uma 
diminuição da taxa de mortalidade, morbilidade e melhoria dos 
resultados funcionais. Segundo Norma da DGS, é necessária a 

atempada identificação de objectivos específicos, mensuráveis 
e atingíveis de reabilitação, com elaboração precoce de pla-
no terapêutico de reabilitação e definição da orientação após 
a alta. 

O objectivo do estudo realizado foi o de avaliar a realidade 
e enquadramento nacional relativamente às orientações mais 
recentes e actuais, no que se refere aos cuidados, avaliação, 
tratamento e orientação pós-alta de reabilitação, na fase aguda 
do AVC, em contexto de UAVC. Foi elaborado um questionário 
que foi dirigido a todas as UAVC do território nacional (27), atra-
vés de visita presencial preferencial, realizada por um ou mais 
elementos do grupo de trabalho, na presença do médico res-
ponsável da UAVC e respectivo médico fisiatra. O questionário 
abrangeu as áreas essenciais ao desempenho da reabilitação, 
apresentando-se e discutindo-se os dados obtidos.

Prognóstico do AVC hemorrágico
João Pinho 

Apesar da redução da sua incidência nos últimos anos em 
Portugal, o AVC hemorrágico continua a estar associado a uma 
elevada mortalidade e incapacidade nos sobreviventes, cuja 
quantificação no peso global do “burden” associado às doen-
ças vasculares cerebrais continua a suplantar o do AVC isqué-
mico. O prognóstico do AVC hemorrágico pode ser avaliado 
por vários parâmetros, que é necessário ter em conta quando 
se avalia o benefício das intervenções terapêuticas realizadas 
quer na fase aguda, quer nas fases subaguda e crónica.

A mortalidade associada ao AVC hemorrágico é elevada na 
fase aguda e pode chegar aos 40%, sendo que após 5 anos se 
estima uma sobrevida de apenas cerca de 30% dos doentes. 
Quanto ao prognóstico funcional existem menos dados dis-
poníveis na literatura, mas numa meta-análise de estudos de 
base populacional verificou-se que apenas cerca de metade 
dos sobreviventes possuíam independência funcional após 1 
ano do AVC hemorrágico. É conhecido que as alterações psi-
quiátricas após AVC são muito frequentes e, especificamente 
no AVC hemorrágico, foi observado que 15% dos doentes de-
senvolvem depressão no 1º ano, e que a prevalência dos sin-
tomas de ansiedade pode chegar aos 40%. O desenvolvimento 
de crises epilépticas tardias após AVC hemorrágico varia de 
5-14% ao 1 ano e 14-25% aos 5 anos, pdendo acarretar uma 
interferência significativa com as actividades de vida diária. A 
relação da hemorragia intracerebral com défices cognitivos é 

complexa e dependente da localização das lesões e dos me-
canismos etiopatogénicos subjacentes. A incidência anual de 
desenvolvimento de demência “de novo” após AVC hemorrá-
gico é de cerca de 6% e as funções cognitivas mais afectadas 
são a memória episódica, a velocidade de processamento e a 
função executiva.

A previsão da evolução clínica individual de cada doente com 
AVC hemorrágico é fundamental para informar o doente e a 
sua família, mas também para a correcta tomada de decisões 
clínicas que envolvem os cuidados e tratamentos durante o 
internamento e após o internamento. Os predictores de prog-
nóstico variam de acordo com o parâmetro do prognóstico em 
causa, mas de uma forma geral podem ser dividos em pre-
dictores clínicos, imagiológios, laboratoriais. Os predictores de 
prognóstico mais relevantes e estudados são a idade, escalas 
de gravidade de estado neurológico, volume da hemorragia, 
presença de sangue intraventricular, localização da hemorragia 
e medicação antitrombótica prévia. Foram desenvolvidas vá-
rias escalas de prognóstico que incorporam variados factores 
predictores na tentativa de melhorar a capacidade de predizer 
a evolução clínica dos doentes com AVC hemorrágico, mas 
curiosamente, foi encontrado em estudos que a predicção de 
prognóstico baseada no julgamento clínico subjectivo nas pri-
meiras 24 horas pode suplantar estas mesmas escalas.



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

AP
R

ES
EN

TA
Ç

Õ
ES

16 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018
PORTO12 PORTUGUÊS

CONGRESSO

AVCdo 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

Implementation of networking and telemedicine models in 
the treatment of patients with stroke
Marc Ribó  

Intravenous tPA treatment is effective in acute stroke pa-
tients, especially with mild and moderate symptoms(1, 2). Ho-
wever the efficacy in terms of arterial recanalization progres-
sively drops as the burden of the occlusive clot increases(3). 
While the recanalization rate of an M2 occlusion is around 70%, 
recanalization rates of M1 or terminal ICA occlusions drop to 
30% and 10% respectively(4).

The main advantage of iv tPA is that it is readily available in 
centers that do not need high technologic or professional re-
quirements. In fact in the last decade the growth of telestroke 
services allowed the spread of iv tPA treatment to remote areas 
that cannot provide an in house stroke specialist 24/7(5).

On the other hand endovascular treatment (EVT) has also 
recently shown to be a powerful treatment in severe stroke pa-

tients. In this case recanalization rates are often reported abo-
ve 80%(6-10). The counterpart is that due to the nature of this 
treatment a high level of technologic resources and specialized 
physicians are needed, limiting its availability to the biggest 
comprehensive stroke centers.

This fact breaks the geographic equity in the access to EVT; 
patients living in areas where the primary referral hospital is an 
EVT-SC have much higher chances of receiving EVT than pa-
tients primarily referred to local-SCs(11). (see figure 1)

In the following years the number of trained interventionalist 
will grow and new EVT capable centers will be created. Still 
the presence of EVT capable centers in remote areas with low 
population density will not be justified.

Acute ischemic Stroke reperfusion treatment: 
How to navigate when the patient doesn’t fit the guidelines
Lars Thomassen 

The originally very strict guidelines for intravenous throm-
bolysis in stroke were based on data from basic science, car-
diac thrombolysis and small stroke pilot studies. Contraindica-
tions have been modified over the years as several exclusion 
criteria have undergone scientific studies. However, the scien-
tific rationale for a number of exclusion criteria vary widely and 
many contraindications will never be tested in a randomised 
controlled trial. Former clinical exclusion criteria like severe 
stroke, old age or diabetes mellitus with hyperglycaemia, as 
well as imaging exclusion criteria like minor ischemic changes 
on the baseline native CT are no longer reasons for withholding 
thrombolytic therapy. Some of the remaining contraindications 
are clear cut whereas many are relative and serve more as an 
alert for precaution. The coexistence of multiple relative exclu-
sion factors in single patients adds to the clinical complexity. 
The clinical decision-making in acute ischaemic stroke is there-
fore not primarily to find the patients who are clearly outside or 
inside current guidelines, but to define patients within the large 
grey area of relative exclusion factors, who may benefit from 
treatment.

In clinical practice, common settings for uncertainty in the 

grey area are patients with mild stroke, with rapidly improving 
symptoms, with “wake-up stroke”, with dementia and patients 
on anticoagulation. Although not extensively studied, the lite-
rature gives a strong suggestion of potential benefit and little 
harm with thrombolysis in mild stroke including rapidly impro-
ving symptoms. Although the effect is not well defined, the safe-
ty of treating “wake-up stroke” seems acceptable based on MRI 
DWI-FLAIR mismatch imaging. Although a bed-ridden demen-
ted patient might be excluded from thrombolysis, a moderately 
demented patient able to ambulate may be better off if an oc-
clusion with a hemiparesis is successfully treated. And although 
patients on anticoagulation generally should not receive throm-
bolysis, patients on an anticoagulant drug for which an antidote 
is available, can be treated after reversal of the anticoagulant 
effect. In this grey area, scientific myths should yield for clinical 
experience suggesting benefit. Only by combining quantitative 
and qualitative science with broad clinical experience can we 
provide the optimal treatment for our acute ischaemic stroke 
patients. Navigating for stroke thrombolysis truly remains both 
science and art.

Dos ensaios clínicos às indicações atuais de tratamento
João Sargento Freitas 

A reperfusão em fase aguda das doenças cerebrovasculares 
isquémicas veio revolucionar o algoritmo terapêutico e prog-
nósticos clínicos, com eficácias sem paralelo demonstradas de 
forma consistente em diversos ensaios clínicos.

A inerente complexidade clínica e vascular do Acidente Vas-
cular Cerebral obrigou a que os ensaios clínicos piloto apre-
sentassem um desenho com critérios de inclusão estreitos de 
modo a homogeneizar as populações estudadas. Esta metodo-
logia foi essencial para a expressividade dos seus resultados, 
no entanto, é reconhecido que muitos dos doentes cerebro-
vasculares agudos que se apresentam na prática clínica não 
cumprem os critérios definidos em âmbito de ensaio, apresen-
tando-se muitas vezes como problemáticas as decisões sobre 

a melhor terapêutica a instituir. São exemplos de doentes ainda 
sem evidência sobre terapêuticas de reperfusão a oclusão de 
outros grandes vasos que não Artéria Carótida Interna intra-
craniana/Artéria Cerebral Média como Artéria Basilar, Verte-
brais ou Cerebrais Posteriores; instalação de hora incerta/ao 
acordar; presença de alterações significativas da hemóstase; 
ou doentes com assimetria entre oclusão de grande vaso e re-
duzida tradução clínica (NIHSS<6).

São objectivos desta apresentação reforçar as condições clí-
nicas com evidência clara do tratamento de reperfusão e lançar 
a discussão para os abundantes doentes na prática clínica que 
ainda não foram objectos de estudos sobre a eficácia das tera-
pêuticas de reperfusão arterial.



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

AP
R

ES
EN

TA
Ç

Õ
ES

17LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018
PORTO12 PORTUGUÊS

CONGRESSO

AVCdo 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

“Timing” do tratamento dos aneurismas cerebrais 
Marcos Barbosa

A HSA aneurismática (HSA a) apresenta taxas de morbilida-
de e mortalidade elevadas, podendo a morbilidade atingir 45% 
dos doentes e a mortalidade chegar aos 67%.  

Os doentes que sobrevivem ao episódio inicial, desencade-
ado pela rotura do aneurisma, apresentam um elevado risco 
de desenvolvimento de complicações, das quais se destaca a 
re-hemorragia.

Esta ocorre com maior frequência nas primeiras 24 horas, 
havendo estudos que apontam para uma probabilidade de 
ocorrência de 87% nas primeiras 6 horas. Sem tratamento, a 
taxa de mortalidade dos doentes pode ultrapassar os 80%.

O timing da intervenção neurocirúrgica mantém-se tema de 
controvérsia, uma vez que existem autores que defendem a 
cirurgia precoce nas primeiras 72 horas pós ictus, invocando 
a dificuldade de acesso cirúrgico ao colo do aneurisma e a 
obstrução temporária da artéria “mãe” durante a cirurgia, nas 
primeiras 24 horas pós ictus, como principais razões. Outros 
apontam as primeiras 24 horas como período de eleição para 
intervir - cirurgia ultra precoce, dado que é neste período, que 
se observa o maior risco de recidiva hemorrágica.

Alguns estudos mostram que a clipagem ultra precoce tem 
benefício comprovado apenas nos doentes em bom estado 
clínico, enquanto outros referem que os melhores resultados 
obtidos se concentram nos indivíduos admitidos com pior apre-
sentação clínica.

O serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC) tratou, desde o ano de 2000, os 
doentes admitidos com HSAa de acordo com o protocolo de 
cirurgia precoce (primeiras 72 horas). Com os resultados da 
evolução do conhecimento científico e dos recursos logísticos 
locais disponíveis, foi implementado, de forma gradual, o pro-
grama ultra precoce (primeiras 24 horas), sendo, hoje, adotado 
como modalidade gold-standard.

Avaliaram-se 416 doentes previamente diagnosticados com 
rotura de aneurisma cerebral e submetidos a tratamento cirúr-
gico ultra precoce ou precoce no serviço de Neurocirurgia do 
CHUC.

Foram excluídos 45 doentes do estudo: 21 foram operados 
em regime de internamento programado, 14 tratados depois 
das 72 horas pós ictus, 6 por tratamento endovascular e 4 não 

foram submetidos a qualquer tratamento.
Dos 371 doentes selecionados, 128 eram do género mascu-

lino e 243 do género feminino. A idade mínima registada foi 14 
anos e a máxima 92 anos, localizando-se a média das idades 
entre a quinta e sexta décadas de vida, 55,94 anos.

O grupo A foi formado por 194 doentes. Os indivíduos es-
tudados apresentaram idades compreendidas entre 19 e 88 
anos, sendo 70 (36,1%) do género masculino e 124 (63,9%) 
do género feminino. Dos indivíduos intervencionados, 13 aca-
baram por falecer.

A cirurgia ultra precoce apresentou  melhores resultados na 
data da alta hospitalar, uma vez que, da população de doen-
tes com “bom resultado clínico” (GOS I-II), a maior parte foi 
tratada nas primeiras 24 horas pós ictus. Enquanto isso, os 
doentes com “pior resultado clínico” (GOS III-V) foram trata-
dos, em maior percentagem (15%), nas primeiras 72 horas pós 
ictus. Na avaliação dos 6 meses pós-operatório, constatou-se, 
novamente, um maior benefício na recuperação dos doentes 
intervencionados no timing ultra precoce. Uma maior diferença 
entre timings na população de doentes que obtiveram “piores 
resultados”, comparativamente com os dados da avaliação na 
alta, foi encontrada. Mais 39,2% dos doentes operados por tra-
tamento precoce obtiveram resultados menos satisfatórios. 

Assim, foi demonstrado um benefício do tratamento ultra pre-
coce sobre o precoce em todos os doentes, independentemen-
te do grau neurológico na admissão, mensurado pela escala 
WFNS, uma vez que não se verificaram variações significativas 
do número de doentes avaliados em cada grau da WFNS nos 
dois grupos de tratamento analisados.

O estudo da mortalidade associada aos dois grupos de do-
entes traduziu uma taxa de mortalidade global de 9,9%. Pela 
análise dos grupos verificou-se um aumento, aproximadamen-
te, de 7% de mortalidade no grupo de tratamento precoce face 
ao ultra precoce (13,6% VS 6,7%)

Assim, defende-se o tratamento dos aneurismas rotos o 
mais precocemente possível, devendo as Instituições organi-
zar-se de modo a poderem responder adequadamente a esta 
indicação.

At present we have 2 different treatments for acute stroke 
with different geographical availability and different efficacy pro-
files. In both cases time to treatment initiation is critical. A recent 
study showed that in the first hours for each 30 minutes delay 
in EVT initiation the likelihood of regaining functional indepen-
dence drops 10-15%(12). That raises the question about where 
should a patient with a suspected LVO stroke be primarily trans-
ferred. (see figure 2)

Option 1: Transfer to the nearest local-SC (immediate care 
including iv-tPA) offers

rapid access to the less effective treatment and secondary 
transfer to an EVT-SC where the patient can arrive: 1- alrea-
dy recanalized (no further specific treatment needed), 2- with a 
large infarct and no mismatch (no further specific treatment ne-
eded), or 3- with persistent occlusion and savable brain tissue 
(will receive EVT with time delay as compared with option 2).

Option 2: Transfer to the nearest EVT-SC (bypassing the ne-
arest local-SC) offers access to all effective treatments however 
with a substantial delay in iv-tPA initiation as compared to option 
1. 
The answer to this question is unknown with the present avai-
lable published scientific evidence. Transferring these patients 

primarily to an EVT-SC seems reasonable since it may increase 
the number of patients benefiting from EVT, but this of course 
needs to be proven. Moreover several other issues should con-
cern us. How safe is it to transfer severe stroke patients long 
distances before they access a hospital? Is there a distance 
beyond which there is no or very limited benefit from a direct 
transfer to an EVT-SC? In this case, new EVT capable facilities 
will need to be strategically created.

Transferring protocols are being revised worldwide and novel 
algorithms are being proposed to improve access to EVT for 
patients living in geographic areas distant from EVT-SC. Un-
fortunately the safety and efficacy of these solutions are not 
supported by data from clinical studies. Whether a pre-hospital 
triage system to determine best primary destination would allow 
an increased efficiency of revascularization treatments is the 
aim of the RACECAT study that is currently in progress in Ca-
talonia(14,15). The study has currently recruited more than 400 
patients at a rate of 1.5 patients/day. The maximum number of 
patients to be included is 1700 and interim analysese are per-
formed every 300 patients. The answer to this important ques-
tion will be soon available.
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Envelhecimento em Portugal - sua realidade e importância
Maria João Quintela 

Questões:

- O envelhecimento em Portugal é uma preocupação na abordagem ao AVC?
- Quais são os principais dados demográficos em Portugal que indicam uma tendência para o envelhecimento?

O aumento da esperança média de vida, com saúde e inde-
pendência, o mais tempo possível, deve ser encarado como 
um objectivo a atingir e uma oportunidade em qualquer idade 
e constitui um dos maiores desafios do nosso tempo, para que 
o envelhecimento seja uma experiência positiva e para que as 
pessoas e os poderes decisores invistam no potencial humano, 
para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. 

A promoção da saúde, através da actividade física regular, 
de uma actividade mental estimulante, uma alimentação mais 
rica em fruta, legumes, fibras e peixe, com pouco sal e pouco 
açúcar, sem abuso de bebidas alcoólicas ou outras substân-
cias nocivas, e sem tabaco, a par de uma vida afectiva e de 
relações sociais equilibrada, fraterna, caridosa e satisfatória, e 
de uma adequada gestão do stress da vida diária, faz ganhar 
anos à vida e qualidade de vida para os anos que se ganham.

Se ter saúde significa um bem-estar físico, mental e social, a 
palavra activo veio contribuir para um enorme progresso na forma 
dinâmica como encaramos as pessoas mais velhas, refere-se à 
participação contínua nas questões sociais, económicas, cultu-
rais, espirituais, religiosas e ao reconhecimento pela sociedade 
como cidadãos de pleno direito, e não apenas à capacidade de 
estar fisicamente activo ou de fazer parte da força de trabalho. 

As pessoas não devem ser consideradas como “inacti-
vas” ou “improdutivas” só porque se reformam. Pelo contrá-
rio, devem ser estimuladas e poder ter oportunidades para 
se manterem num contexto de interdependência, comple-
mentaridade e solidariedade entre gerações, que vai muito 
para além das trocas de bens, mais ou menos recíprocas.

Recorda-se que o conceito de “envelhecimento ativo” 
da Organização Mundial da Saúde procura transmitir uma 
mensagem abrangente, e reconhecer, que além da idade 
e dos cuidados com a saúde, muitos outros factores indi-
viduais, familiares, sociais, ambientais, climáticos, de de-
senvolvimento ou de conflito, influenciam e determinam o 
modo como os indivíduos e as populações envelhecem. 

As pessoas mais velhas são muito diferentes entre si e 
não são apenas agentes passivos e receptores de cuidados. 
Têm direito à sua individualidade, ao respeito e considera-
ção da sua vontade, e são uma enorme força de apoio, de 
prestação de cuidados aos mais novos e a outros mais ve-
lhos, e de equilíbrio e sustentabilidade social e económica.

Grande parte das doenças crónicas como as doenças 
cardiovasculares, a hipertensão, a doença coronária, o aci-
dente vascular cerebral, o enfarte, entre outras, como a 
diabetes e o aumento do colesterol, são passíveis em gran-
de parte, de prevenção, através de hábitos de vida e con-
dições de vida saudáveis e promotoras das capacidades, 
ao longo de toda a vida individual, social e na comunidade.

Viver mais tempo com qualidade de vida, sem doença fí-
sica ou mental, pode ajudar largamente a compensar os 
crescentes custos com pensões e reformas, e com a des-
participação e depressão que tantas vezes acarretam, as-
sim como os custos com assistência social e cuidados de 
saúde, e contribuir mais tempo para as receitas públicas.

Tanta preocupação e interesse pela área do envelheci-
mento, tem levado estudiosos de todas as áreas científicas, 
a explicar as dificuldades inerentes aos desequilíbrios sociais, 
económicos e políticos ligados ao envelhecimento populacio-
nal, nomeadamente os seus impactos nos sistemas de saúde 
e de segurança social. Este “ peso” social dos mais velhos, 
tantas vezes descrito como um problema, de que as pesso-
as idosas acabam por sentir quase “culpa”, ou serem “cul-
padas” por estarem vivas tanto tempo, sem aparentemente 
libertarem oportunidades aos mais novos, aparentemente 
não contribuindo para a sociedade quando doentes ou com 
dependência, e incorrendo em elevados custos aos Estados, 
pelas polipatologias que vão acumulando com o tempo, está 
explicitado nas mais variadas dissertações sobre o “proble-
ma” do envelhecimento demográfico, na maioria das vezes 
de forma parcial, injusta e insuficientemente demonstrada.

O que este discurso não tem realçado da mesma forma 
contundente, é que esta transformação demográfica, a nível 
da União Europeia, para além da grande conquista de uma 
maior longevidade conseguida nomeadamente no último 
século, se fez acompanhar de uma progressiva e consisten-
te baixa das taxas de fertilidade e mudança de comporta-
mentos sociais e culturais, e que estas alterações não têm 
a mesma expressão de impacto em todo o cenário europeu. 
De igual modo, processaram-se alterações significativas no 
modo como as pessoas vivem atualmente, nos padrões de 
constituição de família, um desejo de maior independência 
pessoal, alterações nos papéis dos homens e das mulheres, 
níveis mais elevados de migração e maior mobilidade geo-
gráfica , e é muito provável que o progressivo envelhecimen-
to da população da União Europeia se continue a verificar. 

No entanto, os mais velhos, enfrentando maior risco de 
pobreza, serão ainda uma significativa parte do apoio aos 
mais novos, que não conseguem, apesar de tudo,  aceder 
às vagas no mercado do trabalho. E é assim, que inevitavel-
mente toma cada vez mais corpo a necessidade de investir 
numa sociedade solidária intergeracional e num envelheci-
mento para além do saudável. Um envelhecimento activo 
não significa apenas a manutenção por mais dois, três, qua-
tro ou mais anos no mercado de trabalho, mas sim um ape-
lo a uma mudança global de mentalidades para uma melhor 
qualidade de vida, perspectivas que assumem ainda mais 
premência no clima de incerteza e de confrontação de pa-
radigmas sociais e de bem-estar em países como o nosso.

Importa assim voltar a sublinhar a definição de envelhe-
cimento activo, da OMS, como o “processo de optimiza-
ção das oportunidades para a saúde, participação e segu-
rança, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas à 
medida que envelhecem”, num contexto de solidariedade 
entre as gerações e de inovação social, política e económi-
ca, recolocando as pessoas idosas numa sociedade inclu-
siva e justa e encarando as questões ligadas ao envelhe-
cimento de forma global, interdisciplinar e interministerial.
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Não há saúde sem participação e sem segurança, nem 
saúde quando vivida em total isolamento ou solidão. Não há 
participação sem saúde e sem solidariedade entre as ge-
rações. Não há segurança sem apoios à vida, vivida numa 
perspectiva de manutenção e promoção da autonomia, 
funcionalidade e independência o maior tempo possível, 
numa dinâmica de acompanhamento ao longo do tempo e 
de respeito pela pessoa humana e pela sua vontade, indivi-
dualidade, integridade, privacidade, história e dignidade.

Para além dos números isolados, é importante referir que 
as estatísticas do INE publicadas já nos diziam há muito que 
existia um número muito significativo de pessoas idosas que 
viviam sós, e que muitas dessas pessoas são cuidadas por 
pessoas também idosas, que lhes prestam cuidados e apoio. 
Em Portugal, cerca de 12% da população residente e 60% da 
população idosa vive só (400 964) ou em companhia exclusiva 
de pessoas também idosas (804 577), refletindo um fenóme-
no cuja dimensão aumentou 28%, ao longo da última década .

Ainda não conhecemos os custos reais do abandono, da 
desparticipação, da desarticulação entre os múltiplos sectores, 
da violência social, financeira e psicológica, da dependência 
que se gera velozmente pela insatisfação de viver contrariado 
fora da sua casa, longe do seu animal de estimação, ou ain-
da, sozinho, sem o telefonema de ninguém, inseguro e com o 
medo de ter um AVC ou outra doença súblita, de sair à rua, de 
cair e fracturar o colo do fémur, de ser vitima de roubos diários 
do seu porta-moedas, por quem faz as compras, ou ser deixa-
do onze horas por dia ou mais em frente a um aparelho de te-
levisão, esperando apenas as horas das refeições e do deitar.

É necessário interiorizar que envelhecer é a única forma de 
estar vivo mais tempo, e que o conceito de envelhecimento ac-
tivo nos ajuda a participar desde sempre na nossa longevidade, 
nos apela a participarmos ativamente na nossa própria saúde 
e na dos outros, bem como a construir com mais segurança, 
paz e solidariedade o futuro, quando formos nós a fazer parte 
das estatísticas demográficas da população idosa, e a sentir na 
pele a cultura do momento, face à idade, ao envelhecimento, à 
natalidade, e aos papéis sociais dos homens e das mulheres. 

É nesta realidade complexa e multifactorial, que a preven-
ção das situações de AVC, o diagnóstico, referenciação e 
tratamento corretos e atempados, e a reabilitação e readap-
tação social e serviços de acompanhamento e longa duração, 
a informação à população e a formação específica dos pro-
fissionais, são prioritários no âmbito do Sistema de Saúde.

- Quais as previsões para o futuro, de acordo com as 
últimas projeções?

- Quais seriam as estratégias desejáveis para fazer face 
a este envelhecimento, no contexto da prevenção e trata-
mento do AVC?

- É importante investir no envelhecimento saudável? Se 
sim, como avalia a situação em Portugal comparativamen-
te a outros países europeus?

O Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde , que a 
Organização Mundial da Saúde publicou no dia 1 de outubro 
de 2015, Dia Internacional das Pessoas Idosas, vem chamar a 
atenção para a urgência de uma acção pluridisciplinar, global e 
integrada  de saúde pública no que respeita ao envelhecimento 
populacional. Esta acção, no entender da OMS, requer ajusta-
mentos e alterações fundamentais, não apenas nas coisas que 
fazemos, mas sobretudo na forma como pensamos a respeito 
do envelhecimento. Este Relatório propõe uma acção em rede 
para promover, de forma consistente, um envelhecimento sau-
dável em estreita ligação com o conceito de capacidade funcio-
nal. Considera que, desta forma, se produzirão ganhos sociais 
e económicos concretos, não só em termos de saúde e bem 
estar das pessoas mais idosas, mas promovendo também a 
contínua participação destas pessoas na sociedade. As reco-
mendações mais urgentes que este Relatório preconiza, são: 
mudança de mentalidades face ao envelhecimento e às pesso-
as idosas; ambientes favoráveis e estimulantes para todas as 
idades; adequação dos sistemas de saúde às necessidades 
das pessoas idosas e desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
sistemas de cuidados de acompanhamento e longa duração.

Tendo em consideração os três pilares fundamentais, saúde, 
participação e segurança, do conceito de envelhecimento ativo 
da OMS, constatamos que há ainda muito para fazer no âm-
bito estrito da Saúde, para que os profissionais e os serviços 
se adaptem a novas necessidades em termos de medicina de 
acompanhamento, e de investimento na capacidade funcional, 
numa continuidade efetiva de cuidados no Sistema de Saúde. 
Do mesmo modo exige uma reconversão rápida e moderna no 
sentido de tornar os sistemas de saúde verdadeiros sistemas 
globais, preventivos, de promoção da funcionalidade física, 
mental e social, e de reabilitação, no respeito pela complexi-
dade, integridade e individualidade humanas, com particular 
especificidade sobre o envelhecimento, e num conjunto de po-

líticas que se complementem e se potenciem reciprocamente.
O futuro das soluções conjunturais face ao envelhecimen-

to populacional, passa por uma mudança de paradigma, que 
levará a sociedade a olhar para os seus mais velhos doentes, 
em especial em situações de deficiência ou dependência, me-
nos como ocupadores de camas de elevado custo, os cha-
mados “bed blockers”, e mais como futuros agentes de eco-
nomia social e familiar, uma vez recuperados e reabilitados. 

De facto, a pergunta que faremos a nós próprios nos pró-
ximos tempos, e face ao futuro que nos espera, é quanto e 
quanto tempo valemos exactamente como pessoas? Quanto 
vale viver mais tempo? De que modo podemos tornar mais evi-
dente o nosso valor face àqueles que nos vão prestar cuidados 
um dia, para que não fiquemos, quando mais frágeis, à mercê 
apenas do conceito social de envelhecimento do momento.

O paradigma da qualidade passará seguramente dos “servi-
ços para idosos”, para “serviços para nós”. Quer isto dizer que 
os serviços para as pessoas idosas só terão qualidade e serão 
desejados, quando nós próprios nos virmos como seus clientes.

Defender as matérias do envelhecimento activo e do di-
reito à participação social, das cidades amigas das pessoas 
idosas, da prevenção da violência contra os mais velhos, dos 
serviços na comunidade e próximos dos cidadãos, de uma 
medicina de acompanhamento global, multidisciplinar e in-
terdisciplinar, e da informação às famílias e principais pres-
tadores de cuidados informais, para além da medicina cura-
tiva, de serviços de saúde inclusivos e que acompanhem as 
evoluções demográficas e sociais, é igualmente defender 
o desenvolvimento e a modernidade na promoção de to-
das as oportunidades para a saúde e em todas as políticas .

É preciso igualmente contemplar na educação e forma-
ção ao longo da vida, o saber sobre o nosso próprio e real 
funcionamento biopsicossocial, percebendo que múlti-
plos factores interferem nesse funcionamento e na ca-
pacidade como podemos utilizar a vida, saúde, socie-
dade e ambiente em que nascemos e em que vivemos.

Naturalmente que a formação e investigação nas áreas 
da Gerontologia e da Geriatria adaptadas a múltiplos sec-
tores da nossa sociedade, desde a escola, aos diferentes 
patamares de ensino, à Saúde, às áreas jurídicas e sociais, 
dos serviços e instituições às múltiplas áreas de atendi-
mento públicas, ao marketing, estética, cosmética, aos me-
dia e a toda a sociedade, são indispensáveis para come-
çarmos a compreender que também nós envelhecemos. 

A Associação Portuguesa de Psicogerontologia-APP , Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos 
e de âmbito nacional, dedica-se, desde 2000, às questões 
biopsicológicas e sociais inerentes ao envelhecimento e às 
pessoas idosas, visa a promoção da dignificação, respeito, 
saúde, autonomia, participação e segurança das pessoas ido-
sas, num quadro de envelhecimento ativo e de solidariedade 
intergeracional, e de uma sociedade mais inclusiva para todas 
as idades, promove novas mentalidades e combate estereó-
tipos negativos relativamente à idade e ao envelhecimento.

Com o objetivo de promover uma imagem positiva e par-
ticipativa, informando sobre o real contributo que as pes-
soas idosas dão à sociedade portuguesa e, não menos 
importante, dando-lhes voz ativa e visibilidade como exem-
plos, a Associação Portuguesa de Psicogerontologia, com 
a colaboração e apoio da Fundação Montepio e da San-
ta Casa da Misericórdia de Lisboa instituiu, no dia 1 de ou-
tubro de 2012, Dia Internacional das Pessoas Idosas, o 
Prémio Envelhecimento Ativo Drª. Maria Raquel Ribeiro.

Este Prémio simboliza a luta pela dignificação do Envelheci-
mento Activo, da longevidade e de tudo o que de positivo e de 
valor neles se encerra, com o duplo propósito de homenagear 
a Senhora Dr.ª Maria Raquel Ribeiro, figura ímpar da Seguran-
ça Social, que foi presidente da primeira Comissão Nacional 
Interministerial para a Política da Terceira Idade, precursora de 
muitas das estratégias de intervenção ora consolidadas e que 
introduziu o tema do Envelhecimento em Portugal, e enaltecer 
exemplos de vida de pessoas longevas que continuam ativas, 
influenciando de modo construtivo a sociedade portuguesa.

O Prémio é anual e dedicado às Pessoas Idosas Ativas e visa 
homenagear cidadãos longevos que se mantêm ativos e inter-
ventivos e, assim, contribuir para contrariar o idadismo. São se-
lecionadas pessoas singulares, com 80 ou mais anos, que re-
sidam em Portugal ou que sejam de nacionalidade portuguesa, 
e que se destaquem pela atividade profissional ou cívica que 
realizam, e também relacionada com a Família e/ou com a Co-
munidade onde se inserem, nas seguintes categorias: Interven-
ção Social; Arte e Espetáculo; Ciência e Investigação; Política 
e Cidadania; Ética e Saúde; Família e Comunidade, em sinal 
de reconhecimento pela atividade que desenvolvem de longa 
data e que mantêm, e de agradecimento pelo seu espírito e ati-
tude perante a vida, e como exemplo a transmitir à sociedade.
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Estenoses intracranianas: têm todas a mesma abordagem?
Marta Carvalho  

As estenoses arteriais intracranianas (EIC) são uma causa 
frequente de AVC isquémico a nível mundial, mas menos co-
mum na população caucasiana. A aterosclerose é a causa mais 
frequente, mas outras etiologias podem estar implicadas, no-
meadamente vasculites, disseções, doença de moyamoya, en-
tre outras. Os mecanismos subjacentes à isquemia relacionada 
com  EIC são variados e poderão acartar riscos de recorrên-
cia e medidas terapêuticas diferentes. Devem considerar-se a 
trombose e oclusão no local da estenose, o efeito hemodinâmi-
co, a embolia artéria-a-artéria e ainda a oclusão da emergência 
das perfurantes. Os AVCs relacionados com EIC ateroscleró-
ticas têm um elevado risco de recorrência e uma abordagem 
de prevenção secundária diferente de outros AVCs isquémicos 
não cardioembólicos. Torna-se assim importante diagnosti-
car as EIC como causa de doença vascular cerebral, o que 
pode ser feito de forma pouco invasiva por angio-TC ou angio-
-RM cerebral ou de forma não invasiva usando o eco-Doppler 
transcraniano. Qualquer uma destas técnicas de diagnóstico 
foi validada comparando com o método gold standard invasi-
vo que é a angiografia cerebral. Apesar do tratamento médico 

agressivo isolado ser mais eficaz quando comparado com a 
sua associação ao tratamento endovascular, a taxa de falên-
cia terapêutica tem alimentado a controvérsia sobre o papel 
do tratamento endovascular em doentes selecionados de alto 
risco. O eco-Doppler transcraniano tem um papel privilegiado 
na abordagem do doente com EIC. Para além de permitir um 
diagnóstico não invasivo, complementa a informação anatómi-
ca com informação fisiológica sobre o fluxo vascular em tempo 
real e deteta a presença de micro êmbolos, favorecendo neste 
último caso um mecanismo etiopatogénico embólico em detri-
mento do hemodinâmico. Os testes de vasorreatividade que se 
apoiam nesta técnica dão informação sobre a reserva vascular 
cerebral, o que poderá vir a ter implicações na seleção dos 
doentes em risco mais elevado de AVC. O eco-Doppler trans-
craniano é também ideal para fazer o seguimento dos doen-
tes com EIC, permitindo avaliar de forma fiável a sua evolução 
ao longo do tempo. Nesta sessão irá ser abordado o papel da 
neurossonologia nas decisões clínicas do doente com EIC no 
presente e as perspetivas futuras.

O impacto da telemedicina na reabilitação após AVC -
novos modelos de organização
Paula Amorim 

INTRODUÇÃO 
Embora exista desde 2011 uma Norma de Orientação Clíni-

ca (NOC 54/2011) que determina os critérios de referenciação 
para cada nível de cuidados de Medicina Física e de Reabili-
tação (MFR) após o AVC (que entram em linha de conta com 
fatores como a idade, o estado funcional e a resistência ao es-
forço físico), na prática não tem sido aplicada, resultando numa 
ineficiente utilização dos recursos existentes. O atraso do início 
do programa de reabilitação adequado ou a sua interrupção 
numa fase inicial compromete seriamente o outcome clínico e 
funcional e a qualidade de vida dos sobreviventes de AVC com 
consequente impacto na atividade e na participação social, fa-
miliar e profissional e no fardo social inerente.

Até maio de 2016 mais de metade dos doentes admitidos 

por AVC no Serviço de Reabilitação Geral de Adultos (RGA) 
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Ro-
visco Pais (CMRRC-RP) eram internados muito para além dos 
primeiros 3 meses após terem sofrido o AVC. Esta constatação 
foi a razão que motivou o CMRRC-RP a criar o projeto «Via 
Verde da Reabilitação do AVC»: do investimento em cuidados 
de saúde que tem sido feito nos primeiros dias após o AVC nos 
hospitais de agudos, resultava um desinvestimento nas sema-
nas subsequentes à alta hospitalar, seja pela interrupção do 
programa de reabilitação, seja pela instituição de um programa 
desajustado às necessidades do doente ou realizado em locais 
onde não existem equipas coordenadas e multiprofissionais/in-
terdisciplinares dedicadas à Reabilitação do AVC conforme as 
recomendações internacionais.

Quality of Life and Rehabilitation Programs for Patients with 
Locked in Syndrom
Marie-Christine Rousseau  

Locked-in syndrome (LIS) was first described by Plum and 
Posner, LIS is usually caused by basilar artery occlusion re-
sulting in a dramatic condition: LIS persons are completely de-
pendent on caregivers and sometimes confined to long-term 
hospitalization. 

Although mortality is high at the onset of the LIS, life ex-
pectancy can be significantly improved using appropriate care 
when the patients become medically stable and may be very 
long: 10 years in 83% of cases and 20 years in 40%. This raise 
the question of maintaining and improving quality of life of these 
LIS persons by adapted care management and reeducation. 

Rehabilitation programs have to take in account both medi-
cal aspects and respect of the life project of LIS persons: the 
bedridden state implies adapted nursing care and the spasti-
city favor the musculo-aponeurotic retractions and the limb de-
formations making necessary a joint maintenance by adapted 
physiotherapy. At the same time, prevention of cardiovascular 
risk factors should be continued. Although medical devices use 
decline over time for feeding tubes and tracheotomies, an im-
portant rate of patients remained through the time dependent 
for medical devices. 

A majority of LIS persons wants to return to live at home when 

possible: up to 80% live at home implying that both the health/
handicap status and the family circle allows it. Previous study 
evaluated the quality of life of LIS persons over a 6 years pe-
riod and showed that LIS persons report a relatively satisfactory 
QoL level that remain stable over time. Rehabilitation for res-
tauration of autonomy for displacements and for communication 
is a major point: it has been already established that they are 
important determinant of QOL for LIS persons. Considering the 
considerable advantages of electronic communication devices 
such as patient-computer interfaces such as infrared eye move-
ment sensor or computer voice prosthetics it is important to be 
able to propose them to all the LIS persons. The autonomy via 
an electric wheelchair is recognized as an important element 
for LIS persons, nearly 60% of LIS stated be autonomous with 
powered electric wheelchair and reported feeling of sufficient 
autonomy at home, this was associated with higher quality of 
life scores: electric powered wheelchair should be proposed 
when there is a distal motricity recovery.

If autonomy and communication may be restored, in oppo-
sition to a general and widespread opinion quality of life of is 
preserved and LIS persons report that life is worth living.



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

AP
R

ES
EN

TA
Ç

Õ
ES

21LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018
PORTO12 PORTUGUÊS

CONGRESSO

AVCdo 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

Antithrombotic dilemas after cerebral hemorrhage
Rustam Al-Shahi Salman 

“I am interested in anything that bleeds in the brain, which 
is the focus of my Research to Understand Stroke due to Ha-
emorrhage (RUSH) programme (www.rush.ed.ac.uk). RUSH 
uses a variety of clinical research designs, including systema-
tic reviews, case-control and cohort studies, and randomised 
controlled trials to audit care and understand the epidemiology, 
causes and treatment of intracranial haemorrhage. In this lectu-

re, I will summarise the evidence available to inform decisions 
about using antithrombotic drugs after intracranial haemorrha-
ge and the ongoing randomised controlled trials investigating 
this therapeutic dilemma, including www.RESTARTtrial.org and 
www.SoSTART.ed.ac.uk. You can follow me on Twitter @Ble-
edingStroke and Facebook https://www.facebook.com/bleedin-
gstroke.”

Prognóstico de curto e longo prazo do AVC isquémico
Pedro Castro 

Os clínicos são frequentemente confrontados com a neces-
sidade de prever o resultado após o AVC isquémico agudo, 
quer seja pelo próprio doente, família, ou outros profissionais 
de saúde e cuidadores. Muitos fatores influenciam o prognósti-
co do acidente vascular cerebral, incluindo idade, a gravidade 
do défice neurológico, mecanismos etiológicos, localização do 
enfarte cerebral, co-morbilidades e resultados achados clíni-
cos e complicações relacionadas. Além disso, intervenções 
como trombólise endovenosa e mecânica, cuidados com uni-
dades de AVC e reabilitação podem desempenhar um papel 
importante no resultado do AVC isquémico. Na fase aguda do 
acidente vascular cerebral, os maiores preditores de desfecho 
são a gravidade do AVC e a idade do paciente. A gravidade do 
défice neurológico pode ser quantificada pela escala National 
Institue of Health Stroke Scale (NIHSS).  O uso da neuroima-
gem permite calcular o tamanho do enfarte e determinar a sua 
correta localização corrigindo o que exame neurológico inicial 
possa antever como uma prognóstico falsamente desfavorável. 
A neuroimagem também pode ser importante para definir as-
petos patofisológicos distintos que têm grande relevância para 
o desfecho final como o local da oclusão vascular, o grau de 

colateralização ou tamanho da área de penumbra. A fibrilhação 
auricular, demência, diabetes mellitus, hiperglicemia, insufici-
ência cardíaca, leucoencefalopatia, disfunção renal, desnu-
trição têm sido relacionados com aumento da mortalidade e 
menor probabilidade de uma recuperação funcional. A relação 
entre a pressão arterial na fase aguda do AVC isquémico e re-
sultado é complexa sendo modulada por fatores como grau de 
recanalização. As complicações do AVC que mais interferem 
no prognóstico são as infeções respiratórias intra-hospitalares, 
a trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. 
Serão revistas as escalas prognosticas mais importante par ao 
AVC isquémica de que são exemplo a escalas Totaled Health 
Risks in Vascular Events (THRIVE), The Acute STroke Regis-
try and Analysis of Lausanne (ASTRAL) e a escala DRAGON 
(Dense cerebral artery sign/early infarct signs; prestroke mo-
dified Rankin Scale, Age, Glucose level at baseline, Onset-to-
-treatment time e NIHSS score). Conhecer os fatores prognós-
ticos e o uso de escalas validadas para o prognóstico no AVC 
isquémico são uteis para adequar os tratamentos ao doente 
com AVC, gerir informação a profissionais, doente e familiares 
assim como os recursos hospitalares e de reabilitação.

OBJECTIVOS
Cerca de 10 anos após a implementação da Via Verde do 

AVC, o CMRRC-RP implementa o projeto «Via Verde da Re-
abilitação do AVC» em conjunto com os hospitais da Região 
Centro, que pretende finalmente completar a Via Verde do AVC  
com a componente da MFR, no pressuposto que a versão 
clássica estava incompleta e redutora e não assegurava as ne-
cessidades e direitos dos cidadãos que sofriam um AVC. Este 
projeto foi iniciado a 1 de maio de 2016 mediante um projeto 
piloto entre o CMRRC-RP e o Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC). A 24 de julho de 2017 foi alargado ao 
Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF). É objetivo alargá-
-lo faseadamente a todos os hospitais da Região Centro que 
não disponham de internamento especializado em MFR, com 
o propósito de articular interdependências em torno de um pro-
jeto coletivo: a prestação dos recursos de Reabilitação mais 
adequados, contínuos, no local certo e em tempo útil, através 
de equipas com competências e recursos para essa missão. 

METODOLOGIA
Para proceder à triagem dos doentes de acordo com as Boas 

Práticas médicas, foi implementada uma teleconsulta entre o 
hospital que referencia o doente após o AVC e o CMRRC-RP. 
Foi definido um protocolo que incluiu um formulário de refe-
renciação com uma parte de preenchimento pelo Serviço res-
ponsável pelo internamento do doente (no caso do CHUC é o 
Serviço de Neurologia), e outra parte de preenchimento pelo 
fisiatra responsável pelo doente do Serviço de MFR do hospi-
tal referenciador, responsável pela triagem dos doentes, e que 
incluía os critérios da Norma de Orientação Clínica nº 54/2011. 
Apenas os doentes com critérios para internamento em Cen-
tro de Reabilitação (de acordo com a NOC nº 54/2011) foram 
incluídos neste projeto. Durante a teleconsulta um médico do 
Serviço de Reabilitação Geral de Adultos do CMRRC-RP avalia 
em conjunto com o(s) colega(s) do hospital referenciador todos 
os aspetos clínicos e funcionais do doente, são priorizadas as 
consultas e meios complementares de diagnóstico necessários 
a curto prazo e é programado o internamento no Serviço de 
Reabilitação Geral de Adultos do CMRRC-RP num prazo de 
72 horas, salvo alguma intercorrência ou decisão clínica em 
benefício do doente. 

RESULTADOS
Em MFR os ganhos em saúde são medidos através de mé-

tricas variáveis consoante a dimensão a avaliar. No caso da 
dimensão Funcionalidade, é utilizada uma escala de avaliação 
denominada Medida de Independência Funcional (MIF), que 
avalia 18 itens, cotados de 1 a 7 (1 traduz total dependência 
de terceiros e 7 total autonomia), perfazendo um total de 18 a 
126 pontos, e que compreende 6 dimensões, com agregação 
da pontuação em dois subgrupos: MIF motora (Auto-cuidados, 
Locomoção, Transferência e Controle dos esfíncteres) e MIF 
cognitiva (Comunicação e Cognição social). No CMRRC-RP a 
MIF é avaliada em todos os doentes à data da admissão no 
internamento e no momento da alta. obtidas Os ganhos funcio-
nais motores, cognitivos e totais correspondem à diferença de 
pontuações por cada doente neste período.

Foram avaliados os resultados da MIF dos doentes admiti-
dos no internamento pela Via Verde da Reabilitação do AVC 
que tiveram alta no primeiro ano do projeto, decorrido no perío-
do entre 1 de maio de 2016 e 30 de abril de 2017.

Os resultados evidenciam que os doentes da Via Verde são 
internados mais cedo e atingem melhores resultados funcio-
nais em menos tempo de evolução, regressando ao seu meio 
sociofamiliar mais precocemente, possibilitando continuar a 
trabalhar para obter mais ganhos na janela de oportunidade 
que ainda têm pela frente.

CONCLUSÃO
A expansão da Via Verde do AVC, com a inclusão de Me-

dicina Física e de Reabilitação é um promotor ativo de menor 
morbilidade e melhor qualidade de vida.

De uma forma relativamente simples e sem acréscimo de 
recursos conseguiu-se a integração de cuidados, a consolida-
ção do percurso dos doentes, a aplicação de novas tecnologias 
(Telemedicina) e a primazia pelas Boas Práticas, obtendo-se 
melhoria da eficiência e efetividade clínica e organizacional dos 
cuidados assistenciais prestados aos doentes pós-AVC, garan-
tindo o acesso, a equidade, a qualidade, com humanismo e 
centrada no doente.
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AVC nas doenças reumáticas
Ruth Geraldes 

As doenças reumáticas podem associar-se acidente vascu-
lar cerebral (AVC). Os doentes com artrite reumatoide (AR), 
Lupus eritematoso sistémico (LES), Síndroma de Sjogren (SS), 
as vasculites sistémicas primarias (particularmente de grandes 
vasos) tem um risco mais elevado de doença cardiovascular 
e eventos trombóticos que controlos saudáveis, que não se 
explica apenas pelos factores de risco vasculares tradicio-
nais. O AVC pode ocorrer por envolvimento primário dos vasos 
cerebrais, por lesão de outros órgãos/sistemas (ex. coração, 
alterações hematológicas) ou aterosclerose acelerada. Re-
conhecer os sintomas e sinais, bem como as alterações nos 

exames complementares, que sugerem uma doença reumática 
no contexto de um AVC, tem implicações terapêuticas e prog-
nosticas. Após uma breve revisão sobre a relação entre AVC 
e as principais doenças reumáticas, propõe-se uma avaliação 
pragmática do doente com AVC associado a doença reumática 
em dois contextos distintos: na Unidade de AVC/enfermaria de 
Neurologia e na enfermaria de Medicina Interna/Reumatologia. 
Por fim, salientam-se algumas linhas de investigação recentes 
que visam refinar o conhecimento sobre o AVC em algumas 
doenças reumáticas. 

AVC e neoplasias 
Susana Pereira 

A doença cerebrovascular e o cancro foram as principais 
causas de morte em Portugal em 2015. O AVC pode ter um im-
pacto negativo considerável na qualidade de vida e tratamento 

da doença oncológica. Há várias particularidades na etiologia, 
padrão imagiológico e tratamento do AVC em doentes com 
cancro, que serão abordadas nesta apresentação.

Outcome do Acidente Vascular Cerebral nas crianças
Stéphane Chabrier, Joel Fluss, Elian Coehlo-Koch

É admitido que a maior plasticidade cerebral das crianças 
lhes permite um melhor outcome após a ocorrência de uma 
agressão cerebral se a lesão for adquirida precocemente. 
Quando aplicada ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), esta 
afirmação é válida em termos de taxa de mortalidade (<5%), 
mas não se verifica em termos de sequelas a longo prazo. De 
fato, todos os estudos mostram que a maioria das crianças ví-
timas de AVC, guardam sequelas neurológicas.

Algumas sequelas, nomeadamente relativas aos aspetos 
sensoriais e motores (funcionalidade de cabos), dependem for-
temente da localização do AVC. Por outro lado, a linguagem 
(uma função de rede) depende mais dos fatores ambientais, 
como o nível socio-económico da família. O AVC infantil é um 
modelo de estudo de como ocorre a reorganização neuronal 
após uma agressão cerebral focal e precoce. O follow up clíni-
co destas crianças demonstra que, durante o desenvolvimento, 
existem algumas janelas temporais dedicadas à restruturação 
das redes neuronais. Por exemplo, o período de tempo que 
permite adquirir habilidades manuais está praticamente esgo-
tado à nascença, enquanto que para a linguagem ele perma-
nece aberto até aos 7anos, e até mais tarde ainda para com-
petências mais sofisticadas como as funções executivas ou de 
cognição social.

Por exemplo, na nossa população de 73 recém-nascidos de 

termo com AVC arterial, todos adquiriram marcha autónoma e 
linguagem informativa, incluíndo os que foram vitimados com 
um AVC extenso da artéria cerebral média (esquerda ou direi-
ta). A maioria sofre porém de deficiências multimodais mais 
moderadas que afetam o desenvolvimento, o comportamento, 
as aptidões adaptativas e académicas, ou ainda de epilepsia, 
que impactam todos os aspetos do dia-a-dia da vida da criança 
e familiar.

A plasticidade cerebral é benéfica, mas não autoriza melho-
ria na recuperação das crianças; permite apenas aos recém-
-nascidos e crianças de recuperar de maneira diferente. Inver-
samente, a vulnerabilidade cerebral permite especular sobre a 
impossibilidade do cérebro em desenvolver novas aprendiza-
gens se os fundamentos necessários para adquirir essas com-
petências específicas não estão edificados ou foram destruí-
dos. Assim, plasticidade cerebral e vulnerabilidade agem em 
sentidos opostos sobre o caminho da rehabilitação. Além disso, 
embora as crianças possam funcionar normalemente imediata-
mente após a agressão cerebral, mais tarde perturbações do 
desenvolvimento podem emergir à medida que as exigências 
ambientais aumentam. Em conclusão, o outcome da criança 
depende do tipo de fatores lesionais (gravidade, natureza, ida-
de de ocurrência) combinados a interações ambientais.

How to improve stroke survivor Rehabilitation
Susanna Rodriguez 

The objectives of stroke rehabilitation should be individuali-
zed and include preventing and minimizing complications,  pro-
moting sensory-motor recovery and compensating its deficits, 
replacing lost or diminished functions, acquiring maximum in-
dependence in daily life activities (ADLs) and gait, providing the 
maximum psychological adaptation to disability, reintegrating 
patient in the family and social environment and, ensuring the  
continuum of care from the acute, sub-acute stages into the 
chronic phase.

A physiatrist specialized in neuro-rehabilitation should eva-
luate in the acute phase the rehabilitation needs of all stroke 
patients and the most suitable setting where patients should 
be transferred for rehabilitation: intensive rehabilitation care 
in inpatient rehabilitation facilities,  convalescence units, long-
-term residential care centers, day rehabilitation hospitals, out 
patient clinics and/or home based rehabilitation provided by he-
althcare agencies.

The different objectives must be coordinated throughout the 
different settings and stages, in order to avoid fragmentation in 
the rehabilitation program, treating patients in unsuitable settin-
gs or restore unnecessary treatments. 

Stroke rehabilitation requires a coordinated interdisciplinary 

team including the patient, caregivers, physiatrist, nurses, phy-
sical and occupational therapists, speech-language therapists, 
neuropsychologists, nutritionists, social workers and others. All 
of them should work together in order to maximize the effective-
ness and efficiency of rehabilitation.

There is strong evidence that organized, inter-professional 
stroke care not only reduces mortality rates and the likelihood 
of institutional care and long-term disability but also enhances 
recovery and increases independence in ADLs.

Timing and intensity of acute rehabilitation also are important 
issues but remain controversial. Although the delivery of reha-
bilitation therapies is generally not the first priority in the stroke 
units, data strongly suggest that there are benefits to starting 
rehabilitation as soon as the patient is ready and can tolerate 
it. Intensive rehabilitative treatments improve functional outco-
mes, so we have to guarantee that stroke patients have the 
maximum therapeutic treatment they can tolerate.

Despite the fastest degree of neurological recovery occurs 
in the first three months and functional recovery in the first six 
months, the adaptation to disability and reintegration into the 
community may take longer.
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CC1. Entre o coração e os vasos do pescoço: Aortite sifilítica como  
 causa de Enfarte Cerebral
Catarina Pinto, Luís Albuquerque, José Pedro Rocha Pereira, Cristina Ramos 
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: cat.mendes.pinto@gmail.com

Introdução
O enfarte cerebral pode ter várias etiologias, sendo a dis-

seção das artérias cervicais uma causa rara, mas importante 
nos doentes mais jovens. A disseção da aorta e do tronco bra-
quiocefálico é ainda mais rara, com poucos casos descritos na 
literatura e geralmente associada a doenças subjacentes do 
tecido conjuntivo. 

Caso clínico
 Mulher de 53 anos, autónoma, com vários fatores de risco 

vascular e suspeita de Sífilis em tratamento. Recorre ao serviço 
de urgência por alteração do estado de consciência, disartria 
e desvio da comissura labial com hora de instalação incerta, 
tendo sido vista bem pela última vez 6 horas antes. À admissão 
é descrita como sonolenta, anosognósica, sem assomatogno-
sia, disártrica, com hemianopsia homónima esquerda, hemipa-
resia esquerda com face grau 4 e hemihipostesia esquerda, 
pontuando 13 no NIHSS. Foi ativada a Via Verde de AVC e 
do estudo realizado, a TC simples revelou imagem de enfarte 
recente em território da artéria cerebral média (ACM) direita e 
território fronteira entre esta e a artéria cerebral anterior (ACA) 
direita. No estudo de perfusão, além das áreas de enfarte es-
tabelecido visíveis na TC simples, constatava-se hipoperfusão 
do território cortico-subcortical da ACM e áreas de isquemia em 
território fronteira entre a ACM/ACA e ACM/ACP direitas. O es-
tudo angiográfico por TC mostrava normal permeabilidade das 

principais artérias cervicais e intracranianas. No estudo angio-
gráfico da emergência dos grandes vasos da crossa da aorta, 
era visível defeito de preenchimento tubular na origem do tron-
co braquiocefálico, com trombo parietal endofítico, tendo sido 
sugerida a hipótese de aortite sifilítica a condicionar dissecção 
nesta topografia.

Em reunião multidisciplinar foi decidido hipocoagular a doen-
te, mantendo vigilância. O estudo analítico revelou VDRL positi-
vo, tendo continuado o tratamento que iniciara em ambulatório.

Realizou TC cerebral no D3 de internamento que revelava, 
de novo, múltiplos enfartes frontais e temporais laterais, insular 
e na coroa radiada, bem como parieto-occipital direitos, suge-
rindo enfartes cerebrais com origem embólica. Realizou angio-
-TC torácico no D12 de internamento que mostrou disseção no 
tronco braquiocefálico parcialmente recanalizada, tendo sido 
mantida a hipocoagulação. 

Conclusão
 Este caso mostra-nos a importância das aquisições de ima-

gem do angio-TC desde a origem dos grandes vasos, uma vez 
que, a ter sido realizada uma aquisição apenas dos vasos do 
pescoço, teria passado despercebida a disseção do tronco bra-
quiocefálico. Este é um caso raro de uma dissecção da origem 
do tronco braquiocefálico por aortite sifilítica como causa de 
enfarte cerebral.

CC2. A importância de olhar para a origem dos grandes vasos no  
 Angio-TC 
Catarina Pinto, Ricardo Cruz Martins, Viriato Alves, Cristina Ramos 
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: cat.mendes.pinto@gmail.com

Introdução
A disseção aórtica, apesar de rara, é uma causa importan-

te de hipoperfusão e isquemia cerebrais com sintomas que 
variam desde alterações subtis do estado de consciência até 
síncope ou enfarte cerebral. Apresentamos dois casos com clí-
nicas e desfechos distintos, mas que realçam a importância do 
reconhecimento desta patologia. 

Caso clínico 1
Mulher de 83 anos, autónoma, com hipertensão medicada. 

Recorre ao serviço de urgência por queda com diminuição da 
força no hemicorpo esquerdo. À entrada, encontrava-se bem 
acordada, não verbalizava nem cumpria ordens, tinha olhar 
preferencial para a direita, com aparente neglet esquerdo. He-
miparésia esquerda com membro superior plégico e membro 
inferior grau 2, pontuando 21 no NIHSS. Realizou TC cerebral 
simples que não mostrava imagem de enfarte recente. O estu-
do de perfusão revelou hipoperfusão hemisférica direita, parti-
cularmente em território fronteira e no angio-TC não se iden-
tificaram alterações no preenchimento das artérias cerebrais 
ou dos troncos supra-aórticos. Nas aquisições mais inferiores 
do angio-TC foi detetada disseção da artéria aorta, tendo reali-
zado angio-TC torácico que confirmou a disseção aórtica, tipo 
A de Stanford com envolvimento do tronco braquiocefálico. A 
doente foi transferida para abordagem cirúrgica da disseção 
por cirurgia cardio-torácica. Recuperou totalmente dos défices 

neurológicos.

Caso clínico 2
Mulher de 81 anos, autónoma, com múltiplos fatores de risco 

vascular, antecedentes de neoplasia da mama, arterite de célu-
las gigantes e hipocoagulada por foramen oval patente. Recor-
re ao serviço de urgência por síncope, após a qual apresenta 
alteração da linguagem e hemiparesia direita. À entrada encon-
trava-se acordada, sem verbalizar e sem cumprir ordens, com 
hemiparésia direita MS grau 2 e MI grau 3, pontuando 16 no 
NIHSS. Realizou TC cerebral simples sem evidência de enfarte 
recente. O estudo de perfusão revelava hipoperfusão no terri-
tório completo da artéria cerebral média esquerda, sem enfarte 
estabelecido. No angio-TC objetivava-se provável disseção do 
segmento ascendente da aorta, tipo A de Stanford com envol-
vimento da emergência dos troncos supra-aórticos, com menor 
preenchimento das artérias carótidas comum e interna esquer-
das, sem imagens de oclusão arterial. Pelas comorbilidades a 
doente não foi candidata a intervenção cirúrgica e acabou por 
falecer no dia seguinte.

Conclusão
 A disseção da aorta como causa de isquemia cerebral deve 

ser ativamente procurada na presença de um estudo de perfu-
são sugestivo de hipoperfusão cerebral sem imagens de este-
nose ou oclusão arterial nos troncos supra-aórticos. Apesar de 
rara, esta entidade pode ter um resultado devastador.
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CC3. Quando tudo acontece ... da lesão da vertebral à dissecção 
 carotídea e outras complicações 

Ana Palricas1,2, Gil Nunes1,3, Vânia Almeida3, Ana Pidal1,2, Socorro Piñeiro1,3, Alexandre Amaral-Silva1,3

1-Unidade de AVC, Hospital Vila Franca de Xira; 2-Serviço de Medicina, Hospital Vila Franca de Xira; 
3-Unidade de Neurologia, Hospital Vila Franca de Xira
E-mail: ana.palricas@hvfx.pt

Introdução
Os sinais clínicos e o estudo complementar iniciais nem 

sempre refletem a globalidade dos processos patológicos em 
curso na fase aguda do AVC. A monitorização clínica e hemo-
dinâmica contínuas são fundamentais na identificação precoce 
de complicações e na adequada estratificação das opções te-
rapêuticas.

Caso clínico
 Homem, 73 anos, com hipertensão arterial e dislipidemia, 

recorreu ao serviço de urgência por cefaleia frontal direita, 
desequilíbrio na marcha e diminuição da visão no olho direito, 
com 4 dias de evolução. À observação apresentava síndro-
me de Horner direito, nistagmo horizonto-rotatório e disartria, 
NIHSS=1. TAC-CE sem alterações agudas. Internado por sus-
peita de AVC isquémico vertebro-basilar, iniciando antiagrega-
ção. Realizou Ecodoppler identificando-se lesão intracraniana 
da artéria vertebral direita, sem outras alterações. Realizou 
RMN-CE que mostrou enfarte laterobulbar direito e redução de 
calibre da carótida interna (ACI) intracavernosa homolateral. 

Ao terceiro dia, identificou-se parésia facial, hemiparésia e 
hemihipostesia esquerdas, de novo, NIHSS=7. Repetiu ecodo-
ppler que revelou dissecção não oclusiva da ACI direita e RMN-
-CE que documentou lesões isquémicas agudas no território 
carotídeo direito. Foi transferido para o Hospital de referência 
para eventual terapêutica endovascular (TEV), tendo iniciado 
dupla antiagregação. Na reavaliação por Ecodoppler documen-
tou-se oclusão distal da ACI direita, confirmada por angioTAC, 

pelo que não realizou TEV e iniciou hipocoagulação. Registou-
-se melhoria progressiva do défice motor, mantendo Horner di-
reito, parésia facial, hemiparésia e hipostesia esquerdas.

Dois dias depois, reagravamento neurológico com desvio 
conjugado do olhar, hemianópsia, parésia facial e hemiplegia 
esquerdas, NIHSS=15. A RMN-CE revelou lesões isquémicas 
hiperagudas no território da cerebral média (ACM) direita, re-
permeabilização da ACI direita e trombo na ACM homolateral. 
Nova transferência hospitalar, ao abrigo da Urgência Metropo-
litana, para TEV, não conseguida por impossibilidade de pas-
sagem do fio-guia e com complicação posterior de hemorragia 
por laceração do palato mole, com necessidade de entubação 
orotraqueal. 

Regressou ao nosso hospital, mantendo défice major 
(NIHSS=17), com necessidade de internamento em UCI por 
infeção respiratória. Ao 15º dia, episódio de ressangramento 
orofaringeo com aspiração, que culminou no óbito.

Conclusão
 A monitorização clínica e hemodinâmica contínuas no do-

ente com AVC agudo permite a caracterização rigorosa dos 
processos patológicos em curso e ajuste das estratégias tera-
pêuticas. Em situações complexas como a descrita, a ausência 
de acessibilidade imediata a alguns meios de diagnóstico e tra-
tamento (nomeadamente a TEV) pode contribuir para atrasos 
na implementação das terapêuticas adequadas e aumentar o 
risco de complicações graves.

CC4. Embolismo arterial gasoso cerebral após biópsia pulmonar 
 tratado com oxigenioterapia hiperbárica  

António Martins de Campos, Helena Felgueiras, Pedro Carneiro
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho
E-mail: antonio.mmcm.campos@gmail.com

Introdução
O embolismo arterial gasoso cerebral pode resultar da intro-

dução directa de ar nas artérias ou de embolização paradoxal 
do sistema venoso devido a shunt direito-esquerdo. Geralmen-
te, ocorre como iatrogenia de procedimentos médicos invasi-
vos ou cirurgias. Deve ser considerado uma emergência mé-
dica, estando associada a morbilidade e mortalidade elevadas 
secundárias a isquemia cerebral.   

Caso clínico
 Homem, 63 anos, fumador. Por suspeita de neoplasia pul-

monar realizou biópsia transtorácica guiada por TC a lesão ca-
vitada. O procedimento decorreu sem complicações imediatas. 
No recobro, teve instalação súbita de paragem cardio-respira-
tória, sem dispneia ou dor torácica prévia, revertida após um 
ciclo de suporte básico de vida. Foi transportado para a sala de 
emergência. Encontrava-se respiratoriamente e hemodinami-
camente estável e, ao exame neurológico, apresentava Escala 
de Coma de Glasgow de 7 (O4V1M2), reflexos do tronco cere-
bral presentes, resposta motora à dor com extensão dos mem-
bros superiores e paratonia marcada dos membros inferiores. 
Analiticamente não há nada a destacar, o ECG encontrava-se 

em ritmo sinusal e o Ecocardiograma não revelou alterações 
estruturais. Realizou TC cerebral que revelou embolismo gaso-
so em ramos corticais de ambas as artérias cerebrais médias, 
principalmente à direita. Foi transferido para a Unidade de Me-
dicina Hiperbárica onde realizou oxigenioterapia hiperbárica, 
com desaparecimento do ar subaracnoideu na TC de controlo 
no dia seguinte.  Recuperou clinicamente, permanecendo dis-
creta hemiparesia esquerda. 

Conclusão
 A embolia arterial gasosa é uma causa rara de AVC isqué-

mico, com prevalência na literatura de 0,1%. É ainda uma com-
plicação rara associada a biópsia pulmonar transtorácica. O 
diagnóstico consiste na visualização de ar nos vasos cerebrais, 
pelo que a realização emergente de TC é essencial. Bolhas 
gasosas de pequenas dimensões podem não ser visíveis pelo 
que é fundamental a suspeição clínica. O tratamento consiste 
em oxigenioterapia hiperbárica que causa diminuição do tama-
nho das bolhas gasosas, melhorando o grau de obstrução e a 
perfusão cerebral. O tratamento adequado e atempado pode 
reduzir de forma significativa a morbilidade associada à embo-
lia arterial gasosa.
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CC5. Remissão unilateral de tremor essencial após AVC isquémico no  
 córtex frontal contralateral
Daniela Pimenta Silva1, Ana Castro Caldas1, Sofia Grenho Rodrigues1,2, Diana Aguiar de Sousa1,3, Patrícia Canhão1,3

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento das Neurociências, Hospital de Santa Maria - CHLN, Lisboa;
2-Serviço de Neurologia do Hospital da Luz 
3-Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
E-mail: daniela.p.silva@chln.min-saude.pt

Introdução
O tremor essencial é uma das doenças do movimento mais 

frequentes, sendo estimada uma prevalência superior a 5%, 
em pessoas com idade superior a 65 anos. Caracteriza-se por 
um tremor postural e/ou de acção dos membros superiores, 
podendo envolver tremor cefálico, tronco e membros inferiores, 
na ausência de outros sinais neurológicos que sugiram outra 
etiologia. Ocasionalmente, tem sido descrita a remissão do tre-
mor essencial após lesões vasculares agudas, particularmente 
quando localizadas no cerebelo, protuberância, tálamo e bra-
ço posterior da cápsula interna. Contudo, é mais raro o seu 
desaparecimento após lesão vascular em localização córtico-
-subcortical frontal.  

Caso clínico
 Homem de 57 anos, hipertenso e diabético, com o diagnósti-

co de tremor essencial desde os 46 anos de idade, associado a 
incapacidade funcional e com fraca resposta à terapêutica mé-
dica. Foi admitido no SU por instalação ao acordar de monopa-
résia e parestesias do membro superior esquerdo; o doente re-
feria também que o tremor do membro superior esquerdo tinha 
desaparecido. Ao exame neurológico na admissão, apresenta-
va hipostesia e pronação desse membro, com força muscular 
de grau 4 nos segmentos musculares distais; observava-se 
também tremor postural e de acção no membro superior direi-
to, que estava ausente no membro parético (documentação por 

vídeo). A RM-CE revelou focos isquémicos agudos na região 
córtico-subcortical adjacente às margens do sulco central à di-
reita, ao nível da convexidade média/alta, e na região posterior 
da coroa radiária. A investigação etiológica do AVC (estudo de 
vasos extra e intracranianos, Holter de 24h, ecocardiograma 
transesofágico, estudo protrombótico) não revelou alterações, 
tendo o doente sido medicado com antiagregação plaquetária, 
estatina e optimizado o controlo de factores de risco vascular. 
Após 6 dias de internamento na unidade de AVC, verificava-se 
o quase total desaparecimento do defeito sensitivo e motor do 
membro superior esquerdo, que se mantinha sem tremor.

Discussão
 Este caso descreve a remissão do tremor essencial contra-

lateral a uma lesão isquémica córtico-subcortical, ao nível da 
área sensitivo-motora primária.

 A fisiopatologia do tremor essencial permanece desconhe-
cida. Estudos neurofisiológicos mostram que existe activida-
de neuronal rítmica envolvendo vias cerebelo-ponto-tálamo-
-corticais com correspondência com a frequência do tremor. O 
papel do córtex motor na sua perpetuação tem sido proposto 
em estudos de estimulação magnética transcraniana e estudos 
de correspondência EEG/EMG. Contudo, são raros os casos 
de AVC envolvendo a região perirolândica que deem suporte a 
esta evidência, tal como o caso que se apresenta.

CC6. Doença de pequenos vasos e hemorragias cerebrais associadas  
 a novas variantes patogénicas do COL4A1

José Manuel Araújo1, José Nuno Alves1, Ricardo Taipa2, Isabel Alonso3, Carla Ferreira1, João Pinho1
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
2-Unidade de Neuropatologia, Centro Hospitalar do Porto;
3-Centro de Genética Preditiva e Preventiva (CGPP), Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), Universidade do Porto, Instituto de Investigação      
   e Inovação em Saúde (i3S)
E-mail: josedearaujo88@gmail.com

Introdução
As manifestações neurológicas associadas a mutações do 

gene COL4A1 incluem porencefalia, hemiplegia infantil, síndro-
me de HANAC (angiopatia hereditária com nefropatia, aneuris-
mas e cãibras) e também doença de pequenos vasos cerebrais 
com hemorragias sem outras manifestações adicionais.

Caso clínico
 Família A: Três membros familiares afectados: caso índex, 

sua mãe e filha. Caso índex: Homem, sem antecedentes re-
levantes, internado aos 53 anos por hemorragia cerebelosa 
hemisférica direita, com perfil tensional facilmente controlado 
com ramipril. RM com leucoencefalopatia periventricular (Fa-
zekas II). Mãe: Mulher com antecedentes de HTA, DM2, insufi-
ciência renal crónica, quistos renais. Défice motor direito súbito 
com hemorragia lenticular esquerda aos 54 anos. Agravamen-
to de défice motor direito com hemorragia do centro semioval 
esquerdo aos 68 anos. Défice motor esquerdo súbito, com 
hemorragias subcorticais frontoparietais bilaterais simultâne-
as aos 69 anos. Alteração de novo da linguagem e disartria 
súbitas, com hemorragias corticais e subcorticais bilaterais si-
multâneas aos 77 anos. RM cerebral com leucoencefalopatia 
extensa (Fazekas III). Défices neurológicos focais sequelares e 
síndrome demencial. Filha: Jovem de 31 anos, investigada com 
RM cerebral por síndrome vertiginoso recorrente, com evidên-
cia de lesões da substância branca (Fazekas I). Estudo gené-
tico do gene COL4A1 permitiu identificar uma nova variante no 

exão 32 [c.2563G>C; p.(Gly855Arg)] no caso índex. O estudo 
de segregação familiar permitiu confirmar a presença desta va-
riante na mãe e filha afectadas apoiando a sua patogenicidade.

Família B: Um membro familiar afectado. Mulher, sem ante-
cedentes relevantes, internada aos 38 anos por AVC hemorrá-
gico lenticular direito. Durante o internamento recorrência de 
hemorragias sucessivas no espaço de dias, profundas, cortico-
-subcorticais e pontina. Aos 48 anos internada por AVCs he-
morrágicos dos gânglios da base bilaterais simultâneos. RM 
cerebral com leucoencefalopatia periventricular (Fazekas I). 
Apresenta défices neurológicos focais sequelares, síndrome 
demencial e perturbação do humor. Estudo genético do gene 
COL4A1 revelou a presença de uma variante no exão 47 
[c.4232G>C; p.(Gly1411Ala)], não descrita previamente e cuja 
a análise bioinformática indica que será patogénica. 

Discussão
 Existem menos de 80 famílias descritas na literatura com 

mutações do COL4A1, e mais frequentemente estas associam-
-se a manifestações com início em idade precoce. No entanto, 
têm sido cada vez mais identificados casos com início em idade 
adulta, cujas manifestações se podem limitar a leucoencefalo-
patia e AVC hemorrágico. Reportamos as características clíni-
cas das primeiras duas famílias portuguesas com doença de 
pequenos vasos e hemorragias cerebrais, associadas a duas 
novas variantes patogénicas do gene COL4A1. 
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CC7. Suicídio aos 3 meses, após sucesso da via verde do AVC! 
 Onde falhamos? 

Bernardo Moreno; Filipa Pereira ; Mariana Saavedra; André Maia e Silva; Orlando Cardoso;; Joana Gomes; Ana Alves; 
Bárbara Moreira da Cruz
Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital da Senhora da Oliveira
E-mail: bernardomoreno90@gmail.com

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) constitui a principal cau-

sa de incapacidade em adultos em Portugal.
A depressão pós-AVC(DPAVC) é o problema psiquiátrico 

mais comum, ocorrendo em aproximadamente 31-33% dos so-
breviventes. A depressão afeta negativamente a resposta ao 
programa de reabilitação, diminuindo a qualidade de vida. Além 
disso, o risco de suicídio aumenta para o dobro comparativa-
mente com a população geral.

Caso clínico
 Homem, 49 anos, Rankin prévio 0, mecânico, casado, 2 fi-

lhos, foi admitido na urgência do Hospital no dia 18 de Julho 
de 2017 por AVC isquémico no território da artéria cerebral 
média esquerda, em contexto de disseção da artéria carótida 
interna(ACI) esquerda. 

Apresentava-se afásico global, com desvio oculocefálico 
para a esquerda, hemiparesia e hemianestesia da face e hemi-
corpo direito, com plégia do membro superior direito e membro 
inferior direito grau 2/5. NIHSS 18. 

Realizou trombólise, sem reversão dos défices, tendo sido 
transferido para outro hospital onde realizou trombectomia com 
aspiração de trombos na ACI, ramo inferior do segmento M2 e 
artéria cerebral anterior esquerda. Em D2 com NIHSS 2.

Regressou ao hospital de origem no D7, tendo sido obser-
vado por Fisiatria. Apresentava-se consciente, colaborante, 
orientado, apatia moderada, afasia motora transcortical minor, 
hemiparesia direita com face, grau 4/5, com alterações da des-

treza manual minores e marcha independente mas assimétrica.
Iniciou programa de reabilitação durante internamento com 

enfermagem de reabilitação e fisioterapia. Posteriormente, 
após alta, iniciou tratamento no Serviço de MFR, incluindo te-
rapia ocupacional. 

Dada a ausência de terapeuta da fala e psicóloga na equi-
pa de reabilitação de AVC do hospital, iniciou terapia da fala 
no exterior., Após 1 mês, com excelente recuperação motora, 
onde já apresentava rankin 1, Indice barthel:100, por manter 
ansiedade e desânimo foi pedida consulta de Psiquiatria/Neu-
ropsicologia (marcação para Fevereiro 2018)

Aos 2 meses,iniciou fluoxetina por suposta depressão, que 
o doente por possível efeito secundário e por vontade própria 
suspendeu. 

Aos 3 meses, deu entrada no SU  por paragem cardio-res-
piratória na sequência de enforcamento, acabando por falecer.

Conclusão
 A reabilitação de um sobrevivente AVC não se rege apenas 

nos aspectos físicos e como tal, existem sintomas escondidos 
que devem ser avaliados. 

As equipas de reabilitação de AVC, segundo as guidelines 
internacionais devem incluir psicólogos desde a fase aguda e, 
neste caso, teria sido crucial, salvando uma vida.

É essencial alertar todos profissionais de saúde e entida-
des competentes desta premente necessidade de melhorar e 
“equipar” as equipas de reabilitação do AVC com os diferentes 
profissionais exigidos.
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CO1. Você no AVC – CHLO - uso de aplicação de smartphone como  
 estratégia de redução do tempo porta-agulha
Marco Fernandes1, Bruna Meira1, José Tiago Baptista2, Miguel Viana-Baptista1,3

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
3-CEDOC - NOVA Medical School, Universidade Nova de Lisboa
E-mail: marcoa.fernandes91@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 dos sintomas e o início de reperfu-
são arterial. O tempo porta-agulha é o resultado da cooperação 
de uma equipa multidisciplinar. O uso de plataformas online 
constitui uma forma rápida e organizada de partilha e discus-
são de informações sobre doentes com ativação de Via Verde 
AVC (VV AVC).   

Metodologia
Uso de aplicação de smartphone (WhatsApp©) como fer-

ramenta de comunicação online para partilha de informação 
sobre doentes com ativação de VV AVC. Incluídos no fórum 
de discussão todos os Neurologistas que realizam Serviço de 
Urgência, Neurorradiologistas de Intervenção e Internistas da 
U-AVC. Consideradas duas modalidades distintas de partilha 
de informação: casos clínicos e dúvidas; para notificação e 
discussão de doentes considerados candidatos a tratamen-
to de reperfusão arterial (trombólise e/ou trombectomia). Foi 
realizada a comparação dos tempos porta-agulha de doentes 
submetidos a trombólise endovenosa prévios à criação do gru-
po (Janeiro a Junho de 2017), e após a sua implementação 
(Julho a Novembro de 2017), no Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental (CHLO). O método de análise foi o teste T-student, 
assumindo significado estatístico para valor p<0,05. À data da 
avaliação dos resultados desta estratégia de comunicação, foi 

aplicado um questionário de avaliação da iniciativa aos mem-
bros do grupo. 

Resultados
Incluídos 71 doentes submetidos a trombólise endovenosa 

(4 foram excluídos por ativação da Via Verde AVC intra-hospita-
lar). A média de idades foi de 71,87 anos (DP 14,19), sendo 39 
doentes (54,9%) do género masculino. Apresentavam pontua-
ção NIHSS à entrada com mediana de 12 (intervalo interquartil 
7-17). 37 doentes (52,1%) incluídos antes da criação do grupo, 
e 34 doentes (47,9%) após. Não se verificaram diferenças entre 
o tempo porta-agulha prévio (46,03 min com DP 14,55) e pos-
terior (52,06 min com DP 24,45) à criação do grupo (p=0,206). 
A impressão global obtida através do questionário é de que a 
implementação desta estratégia de comunicação serviu para 
melhorar os cuidados oferecidos aos doentes com ativação de 
VV AVC, devendo assim ser mantida no tempo. 

Conclusões 
A utilização desta aplicação smartphone não permitiu re-

duzir o tempo porta-agulha no período estudado, tratando-se 
contudo de resultados preliminares. No futuro, a discussão de 
doentes de Via Verde AVC através de plataformas online por 
equipas multidisciplinares, com um período de avaliação dos 
resultados mais longo, poderá demonstrar benefícios na redu-
ção dos tempos de reperfusão arterial em doentes com AVC 
isquémico.

CO2. Tratamento endovascular do Acidente Vascular Cerebral 
 isquémico agudo em doentes com Alberta Stroke Program Early  
 CT Score inicial 5-7
Andreia Carvalho1, Marta Rodrigues2, Mariana Rocha1, Joana Nunes2, André Cunha2, Tiago Gregório3,4, Ludovina Paredes3,4, 
Henrique Costa1,4, Sérgio Castro2, Miguel Veloso1,4, Manuel Ribeiro2, Pedro Barros1,4 
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
2-Serviço de Imagiologia, Unidade de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
3-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
4-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: farna07@gmail.com

Introdução
O score ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) 

tem sido utilizado como um critério de seleção para o tratamen-
to endovascular (EVT) do AVC isquémico agudo por oclusão 
de grande vaso da circulação anterior, dado o seu valor prog-
nóstico. O benefício do EVT nos doentes com ASPECTS >7, 
os mais representados nos ensaios clínicos randomizados e 
controlados que levaram à aprovação do EVT, está bem esta-
belecido. Por outro lado, existe escassa evidência relativamen-
te ao papel do EVT no subgrupo de doentes com ASPECTS 
inicial intermédio (5-7). 

Metodologia
 Análise retrospetiva de todos os doentes submetidos a EVT 

da circulação anterior entre janeiro 2015 e julho 2017, com 
comparação da eficácia e segurança entre os subgrupos AS-
PECTS 5-7 versus >7.

Resultados
 A amostra de 244 doentes (idade média 71±13 anos, 46.3% 

homens) incluiu 85 casos de ASPECTS 5-7 e 159 ASPECTS 
>7. Os dois subgrupos revelaram-se homogéneos, excetuando 
NIHSS à admissão (mediana 18 vs 16) e taxa de oclusões em 
tandem (25,9% vs 8,2%), ambos os casos p<0.05. Nos resulta-
dos clínicos aos 3 meses, embora uma maior percentagem de 
doentes no grupo ASPECTS>7 tenha atingido mRS ≤2 (45.9% 

vs 66.7%) e mRS ≤1 (25.9% vs 44.7%), após correção para 
potenciais fatores confundidores com um modelo de regressão 
logística verificou-se apenas uma tendência não significativa 
para melhores resultados no subgrupo ASPECTS >7 (mRS 
≤2 OR ajustado 1.96, CI 95% 0.94-4.08; mRS ≤1 OR ajustado 
2.15, CI 95% 0.95-4.89). Relativamente à taxa de mortalidade 
aos 3 meses e de hemorragia intracraniana (ICH), total e sinto-
mática, não se registaram diferenças entre os grupos.

 
Conclusões

 Estes resultados apontam no sentido de que os doentes 
com ASPECTS 5-7 também podem beneficiar do EVT, com 
taxas de independência funcional aos 3 meses de aproximada-
mente 50%, sem acarretar um risco acrescido de mortalidade 
ou ICH, comparativamente aos doentes com ASPECTS >7. 
Uma subanálise do ensaio MR CLEAN, que incluiu 93 doentes 
com ASPECTS 5-7, não demonstrou diferenças com signifi-
cância estatística na independência funcional aos 3 meses (p 
ajustado = 0.358), mortalidade e ICH sintomática, comparativa-
mente aos doentes com ASPECTS >7. Assim, um ASPECTS 
inicial mais baixo não traduz necessariamente uma ausência 
de benefício da reperfusão. Apesar de o ASPECTS inicial ser 
um importante predictor do prognóstico, este score tem uma 
limitação relevante dado que negligencia a eloquência das dife-
rentes áreas, que não deve ser descurada aquando da seleção 
dos doentes para EVT.
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CO3. Tratamento de fase aguda do AVC minor (NIHSS ≤5) : 
 experiência de um centro 

Introdução
O tratamento de fase aguda não está formalmente recomen-

dado para doentes com NIHSS≤5. Contudo, cada vez existe 
maior evidência de que o seu tratamento tem impacto impor-
tante na capacidade funcional aos 3 meses O objetivo principal 
deste trabalho é caracterizar os doentes com AVC minor sub-
metidos a terapêutica de fase aguda no nosso centro. 
Metodologia

 Análise retrospectiva do registo prospectivo de doentes 
submetidos a terapêutica de fase aguda durante o período de 
1/1/2011 a 31/12/2016 com NIHSS pré intervenção ≤ 5.  
Resultados

Dos 1604 doentes tratados, 267 (16,6%) tinham NIHSS ini-
cial ≤5. Foram submetidos a terapêutica fibrinolítica  (rt-PA) 
199 (75%), endovascular (TEV) 33 (12%) e ambas 35 (13%) 
doentes. A maioria apresentava diagnóstico prévio de hiperten-
são arterial (74%) e dislipidemia (49%). Os valores de NIHSS 
4-5 estavam presentes em 140 doentes (67,4%).   7,6 % dos 
doentes tiveram transformação hemorrágica na TC de 24h, 3 
(1,15%) das quais sintomáticas (14 HI e 3PH). Quanto à etio-

logia, em 24% dos doentes foi cardioembólica, 20% indetermi-
nada, 19% por oclusão de grandes vasos, 17% por oclusão de 
pequenos vasos e 7% de outra etiologia. Os AITs representa-
ram 9% e os stroke mimics 4% dos doentes. Aos 3 meses 190 
(71.5%) doentes tinham mRankin de 0 e 1 e  81 %  mRs < 2 
com uma mortalidade de 1,12%. 

Dos 208 doentes com Angio-TAC reportada na admissão  85 
(40,9%) tinham oclusão de grande vaso (OGV). Destes,  56,4% 
foram submetidos a rt-PA, 15,4% a TEV e 28,2% a terapêutica 
mista com rt-PA e  TEV. 14 doentes com OGV pontuavam um 
NIHSS inicial de 0 antes da intervenção.
Conclusões

 Na nossa série um número significativo de doentes com 
NIHSS baixo tinham OGV, realçando a importância da realiza-
ção da Angio-TAC mesmo em doentes com AVC considerados 
minor. Os nossos dados vão de encontro a outros estudos que 
reportam que o tratamento é seguro, há baixa percentagem de 
complicações hemorrágicas e um bom resultado aos 3 meses. 
Pretende-se reforçar a importância da avaliação destes doen-
tes em contexto de Via Verde de AVC.

CO4. Terapêutica endovascular do AVC isquémico da circulação   
 anterior com oclusão de grande vaso e apresentação com baixa  
 pontuação no NIHSS  
Ana Sardoeira1*, Denis F. Gabriel1*, Gonçalo Videira1,  Ângelo Carneiro2, Rui Felgueiras1   * - ambos os autores contribuiram equitativamente
1-Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências, Centro Hospitalar do Porto; 
2-Serviço de Neurorradiologia, Departamento de Neurociências, Centro Hospitalar do Porto
E mail: ana.sardoeira@gmail.com; denisdegabriel@gmail.com 

Introdução
A força de recomendação da evidência para o tratamento 

do AVC isquémico com oclusão de grande vaso em doentes 
com NIHSS inferior a 6 com trombectomia é menor, pelo que 
os doentes podem não ser candidatos a trombectomia até so-
frerem agravamento. O atraso na reperfusão pode influenciar 
negativamente o resultado clínico. 
Objectivo

Comparar o resultado funcional aos 3 meses (mRankin) dos 
doentes com NIHSS inferior a 6 admitidos inicialmente para 
trombectomia com o resultado daqueles em que se optou por 
protelar até agravamento e NIHSS superior a 6.
Métodos

Reviram-se os processos clínicos dos doentes com AVC is-
quémico admitidos inicialmente no Centro Hospitalar do Porto 
ou após transferência de outro hospital, no período de 1 de ja-
neiro 2015 até 31 de agosto 2017. Foram incluídos AVC isqué-
micos da circulação anterior, NIHSS igual ou inferior a 5 na ad-
missão inicial e com evidência de oclusão arterial proximal de 
novo por angio-TC (ACI, M1, M2 proximal). Os testes exato de 
Fisher e de Mann-Withney foram utilizados para comparação 
de variáveis binárias e contínuas, respetivamente e regressão 
logística para avaliação do impacto da decisão no resultado 
funcional aos 3 meses (STATA 14.0).

Resultados
 25 doentes foram incluídos, após revisão de 595 processos. 

Destes, 11 (46%) estavam independentes (mRs≤2) aos 3 me-
ses. Maior idade (p=0,04), enfarte estabelecido no TC logo na 
avaliação inicial (p=0,04) e aumento na pontuação NIHSS até à 
trombectomia (p=0,04) foram fatores que se associaram signifi-
cativamente a dependência aos 3 meses ou mortalidade. Ape-
nas 9 (34,6%) foram candidatos a trombectomia após a confir-
mação de oclusão de grande vaso. Destes, maior proporção 
ficou independente aos 3 meses (46% vs 29%, p=0,33). Esta 
decisão aumentou a chance de um bom prognóstico funcional 
(OR 2,1, p=0,38, IC 95% 0,40-10,9; OR 7,78, p=0,17, IC 95% 
0,42-143,7, após ajustamento para as variáveis significativas 
na análise univariada). Não se verificaram taxas significativa-
mente diferentes de recanalização nem houve diferença no 
número de trombólises entre os grupos (3 vs 3, p=0,63). Houve 
deterioração neurológica em 19 (73%) doentes. Em 11 (58%) 
deles, tinha-se optado por protelar a trombectomia. 
Conclusão

 Os resultados mostram, à semelhança da literatura recen-
te, uma clara tendência para melhores resultados quando a 
reperfusão é precoce, ainda que a baixa dimensão amostral 
tenha limitado o poder estatístico deste estudo. Estes resulta-
dos questionam a prática ainda comum de apenas considerar 
terapêutica endovenosa e/ou endovascular em doentes com 
NIHSS igual ou superior a 6.

Rita Ivo1, Alberto Fior2, Ana Paiva Nunes2

1-Serviço Medicina Interna, Hospital Egas Moniz, CHLO, Lisboa;
2-Unidade Cerebrovascular, Hospital de São José, CHLC, Lisboa
E-mail: rita.d.ivo@gmail.com
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CO5. Tratamento combinado versus trombectomia primária no AVC  
 isquémico agudo por oclusão de grande vaso
Mariana Rocha1, Andreia Carvalho1, Marta Rodrigues2, André Cunha2, Tiago Gregório3,4, Ludovina Paredes3,4, Pedro Barros1,4, 
Sérgio Castro2, Miguel Veloso1,4, Manuel Ribeiro2, Henrique Costa1,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 
2-Serviço de Imagiologia, Unidade de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
3-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 
4-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: mariana.ag.rocha@gmail.com

Introdução
Nos doentes com AVC isquémico agudo por oclusão de 

grande vaso da circulação anterior, o tratamento endovascular 
(EVT) em combinação com a trombólise endovenosa (IVT) é 
superior à IVT isolada. As guidelines atuais suportam a utili-
zação, sempre que possível, de tratamento combinado, sen-
do que ambas as formas de tratamento devem ser iniciadas o 
mais rápido possível.   

Metodologia
Análise retrospetiva dos doentes submetidos a tratamento 

endovascular por oclusão de grande vaso na circulação ante-
rior entre janeiro de 2015 e junho de 2017. Comparação da efi-
cácia e segurança entre os doentes submetidos a EVT primário 
vs tratamento combinado (EVT+IVT).

Resultados
 Foram analisados 234 doentes, 82 (35%) submetidos a EVT 

e 152 (65%) a EVT+IVT. Os motivos mais frequentes para a 
não realização de IVT foram tempo sintomas-agulha superior a 
4,5h e hipocoagulação oral prévia. Na análise univariada, não 
se registaram diferenças significativas na idade, sexo, fatores 
de risco vascular, NIHSS ou ASPECTS à admissão. Os doen-
tes que realizaram EVT+IVT têm significativamente mais oclu-
sões da ACI intracraniana [48 (31,6%) vs 16 (19,5%); p=0,048] 
e menor taxa de casos de etiologia cardioembólica [57 (69,5%) 
vs 72 (47,4%); p=0,01].  Nos resultados funcionais e de segu-
rança, apesar de uma maior percentagem de doentes subme-

tidos a EVT+IVT terem atingido a independência funcional [98 
(64,9%) vs 42 (52,5%)], estes resultados não obtiveram sig-
nificância estatística (p=0,066). Após ajuste para as variáveis 
idade, NIHSS, ASPECTS, oclusão ACI intracraniana, etiologia 
cardioembólica e tempo sintomas-recanalização, a realização 
de IVT não foi um preditor independente de nenhum dos resul-
tados estudados (independência funcional, hemorragia total e/
ou sintomática ou mortalidade). 

Discussão e Conclusão
 Os nossos resultados sugerem a ausência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os doentes submetidos a 
terapêutica combinada ou EVT primário. É importante salien-
tar que o facto de os doentes submetidos a EVT primária não 
realizarem IVT pela presença de contraindicações impõe um 
importante viés de seleção. Contudo, após ajuste para possí-
veis variáveis confundidoras, continuaram a não se verificar 
diferenças estatisticamente significativas.

A literatura recente tem-nos trazido dados contraditórios. 
Uma meta-análise sugere que os resultados funcionais são sig-
nificativamente superiores nos doentes submetidos a tratamen-
to combinado. Por outro lado, foram publicados trabalhos que 
apontam para uma maior taxa de recanalização e uma menor 
taxa de transformações hemorrágicas nos doentes submetidos 
a EVT primário. Aguardamos os resultados dos ensaios clínicos 
randomizados que procuram comparar estas duas estratégias 
de tratamento no subgrupo de doentes sem contraindicação 
para realização de IVT. 

CO6. Necessidade de redefinição do conceito de revascularização 
 eficaz no tratamento endovascular do Acidente Vascular 
 Cerebral isquémico agudo?
Andreia Carvalho1, Marta Rodrigues2, Mariana Rocha1, Telma Santos1, André Cunha2, Tiago Gregório3,4, Ludovina Paredes3,4, 
Henrique Costa1,4, Sérgio Castro2, Miguel Veloso1,4, Manuel Ribeiro2, Pedro Barros1,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 
2-Serviço de Imagiologia, Unidade de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;
3-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 
4-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: farna07@gmail.com

Introdução
Uma declaração de consenso publicada em 2013 recomen-

dou a utilização da escala modified Treatment In Cerebral Is-
chemia (mTICI) na classificação do grau de revascularização 
angiográfica obtido após tratamento endovascular (EVT) do 
AVC isquémico agudo, fundamentalmente devido à sua capa-
cidade de correlação com o resultado clínico. Foi demonstrado 
que o score mTICI≥2b era o ponto de corte ideal na previsão 
de independência funcional aos 3 meses e, desde então, os 
scores mTICI 2b ou mTICI 3 têm sido igualmente aceites como 
uma definição de revascularização eficaz. No entanto, o score 
mTICI 2b inclui uma grande heterogeneidade de estados de 
revascularização e trabalhos recentemente publicados têm de-
monstrado diferenças significativas nos resultados clínicos en-
tre os grupos mTICI 2b e mTICI 3. Numa tentativa de responder 
à questão da heterogeneidade do score mTICI 2b, Goyal et al. 
sugeriram a utilização de uma escala mTICI revista, adicionan-
do o score mTICI 2c.

 
Objectivo

 Aplicação da escala mTICI revista e avaliação da correlação 
com resultado clínico.

Metodologia
 Análise retrospetiva de casos consecutivos de EVT da cir-

culação anterior realizados entre janeiro 2015 e julho 2017. Os 
doentes com scores mTICI 2b ou 3 foram reclassificados de 
acordo com a escala mTICI revista.

Resultados
 A população de 226 doentes apresenta uma idade média 

de 71 anos, NIHSS à admissão de 16 e ASPECTS de 8 (me-
dianas). Os 3 grupos (mTICI 2b/2c/3) são constituídos por 
populações homogéneas. No modelo de regressão logística, 
verificaram-se diferenças estatisticamente significativas en-
tre os grupos mTICI 3 e mTICI 2b a nível da independência 
funcional (OR 0.39, 95%CI 0.18-0.86), bem como em relação 
à mortalidade e risco de hemorragia (total e sintomática); re-
lativamente à comparação mTICI 3 versus mTICI 2c apenas 
se constatou diferença com significância estatística na taxa de 
hemorragia total (OR 7.08, 95%CI 1.80-27.82). Os resultados 
clínicos foram significativamente diferentes entre os subgrupos 
de doentes mTICI 2c/3 versus mTICI 2b (mRS≤2 66.7% vs 
50%, p=0.020; mRS≤1 48.1% vs 26.6%, p=0.003).

 
Conclusões

 A escala de revascularização angiográfica “ideal” deve ser 
simples, intuitiva e demonstrar uma correlação clara com os 
resultados clínicos. A definição atual de revascularização eficaz 
tem sido colocada em causa, dada a grande heterogeneidade 
do grupo classificado com o score mTICI 2b. Os nossos resul-
tados parecem indicar que a utilização de uma escala como 
a de Goyal, com uma redefinição do conceito de revascula-
rização eficaz (scores mTICI 2c ou mTICI 3), tem uma maior 
capacidade de predição de um bom resultado clínico.
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CO7. Caracterização do acesso à terapêutica endovascular no AVC  
 isquémico agudo em Portugal: resultados iniciais do estudo  
 EVT-PT 
Ricardo Soares-dos-Reis1; Mariana Dias2; Ana Paiva Nunes3; Patrícia Ferreira3; Joana Ramos Lopes4; Denis Gabriel5;  ngelo Carneiro5; 
Luís Miguel Veloso6; Pedro Barros6; Pedro Teotónio2; João Pedro Filipe1; Elisa Campos Costa7; Guilherme Oliveira7; João Pedro Marto8; 
Sofia Calado8; Jaime Rocha9; Carla Ferreira9; João Sargento-Freitas4 e Restante Grupo do Estudo EVT-PT
1-Centro Hospitalar de São João, Porto, Portugal; 2-Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa, Portugal;
3-Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 4-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal;
5-Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal; 6-Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, Portugal;
7-Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal; 8-Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisboa, Portugal;
9-Hospital de Braga, Braga, Portugal; 10-CINTESIS, Porto, Portugal
E-mail: jsargentof@hotmail.com

Introdução
O AVC é uma patologia com elevada morbi-mortilidade, 

sendo que o tratamento atempado de fase aguda é uma das 
principais formas de minorar as consequências desta patolo-
gia. Desde 2015, houve uma expansão da terapêutica de fase 
aguda com a validação científica da terapêutica endovascular 
(TEV). Neste contexto, foram organizadas redes de cuidados 
de âmbito local e regional, com a intervenção de múltiplos pro-
fissionais de saúde.   

Objetivos
O objetivo do estudo é caracterizar a frequência e dispersão 

geográfica do acesso à TEV, de forma a compreender o acesso 
real da população a este tratamento inovador. 

   
Metodologia

Foram incluídos todos os doentes com residência em Por-
tugal continental a quem foi iniciado um procedimento endo-
vascular para tratamento de AVC isquémico em Hospitais do 
SNS entre julho de 2015 e junho de 2017. A dispersão geográ-
fica foi determinada através do código-postal de residência do 
doente e reportada em taxa de TEV por 100.000 habitantes. 
Foi realizada padronização direta para idade com a população 
portuguesa de 2016.

  
Resultados

Foi realizado um total de 1608 TEV no período em análise. A 
taxa bruta de TEV em Portugal continental foi de 8,18/100.000 
habitantes, tendo-se verificado crescimento da taxa de TEV no 
período do estudo (taxa ano 1: 6,38/100.000 habitantes; taxa 
ano 2: 9,99/100.000 habitantes). As taxas padronizadas por 
distrito de TEV variaram entre 1,69 e 18,0/100.000 adultos. Nos 
mapas de dispersão geográfica, registou-se um claro gradiente 
entre o litoral e o interior e entre as regiões do norte e centro 
em relação ao sul.  

Conclusões / Discussão
Este é o primeiro estudo que carateriza a dispersão geográ-

fica da TEV em Portugal Continental, revelando disparidades 
entre as regiões litorais e o interior e sul. No entanto, a taxa 
global de TEV está de acordo com a publicada noutros paí-
ses ocidentais. O mapeamento do acesso à TEV é essencial 
para avaliar a equidade de acesso e ajustar as estratégias no 
terreno.

Compromissos
Sem conflitos de interesse a declarar.

CO8. A transferência interhospitalar para trombectomia mecânica  
 acarreta um tempo mais prolongado até tratamento e este está  
 associado a pior prognóstico
Inês Carvalho1, João Pinho1, Marta Rodrigues2, Renata Silva3, Vera Montes4, Rita Rodrigues3, Pedro Barros5,6, Sérgio Castro2, 
Miguel Veloso5,6, José Mário Roriz3, Carla Ferreira1, Manuel Ribeiro2

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga; 4-Serviço de Neurologia, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida;
5-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho; 6-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho
E-mail: inesspac@hotmail.com 

Introdução
A mudança de paradigma no tratamento do AVC isquémico 

agudo com a trombectomia mecânica (TM) exige dos sistemas 
de saúde uma reorganização criteriosa, não só do planeamen-
to da distribuição dos centros de TM, como também da agiliza-
ção do processo de transferência interhospitalar de doentes. 
A compreensão do processo de transferência e seu impacto 
clínico nos doentes foi o objectivo deste estudo.       

 
Metodologia

 Estudo retrospectivo, de todos os doentes adultos com AVC 
isquémico agudo, submetidos a TM depois de admissão direc-
ta em Centro Terciário de AVC ou após transferência para TM 
partindo de 2 centros referenciadores (distâncias 67 e 25km), 
no período de Janeiro/2015 a Julho/2017. Comparação das ca-
racterísticas clínicas e imagiológicas, dos tempos envolvidos 
no processo até à realização de TM e do prognóstico funcional 
aos 3 meses, dos grupos “admissão directa” e “transferência”.   

Resultados
 Foram incluídos 238 doentes (admissão directa = 101; 

transferência = 137), com idade mediana 74 (intervalo inter-
quartil [IIQ] = 62-81), 48.3% do sexo masculino, NIHSS media-
no 17 (IIQ=13-20), ASPECTS mediano 9 (IIQ=8-10), trombólise 
realizada em 159 doentes (66.8%) e localização mais frequente 
da oclusão de grande vaso o segmento M1 isolado (48.7%). 

Entre os 137 doentes transferidos, em 31 (22.6%) não foi rea-
lizada TM, sendo o motivo mais frequente o aumento da área 
de enfarte estabelecido (35.5%). O tempo sintomas-recanali-
zação no grupo “admissão directa” foi 251.5 minutos (IIQ=183-
302) e no grupo “transferência” foi 355 minutos (IIQ=285-413) 
(p<0.001). A regressão logística binomial multivariável revelou 
que a transferência se associa a um odds ratio (OR) = 0.34 
(intervalo de confiança de 95% [IC95%]=0.16-0.70, p=0.004) 
para ocorrência de independência funcional aos 3 meses, 
após ajuste para as variáveis idade, NIHSS admissão, glice-
mia admissão, ASPECTS admissão, trombólise endovenosa, 
insuficiência cardíaca e AVC ao acordar. No entanto, quando a 
variável tempo sintomas-recanalização foi incluída no modelo, 
a transferência deixou de ser predictor do prognóstico funcio-
nal (OR=0.59, IC95%=0.22-1.57, p=0.289). Incrementos de 15 
minutos no tempo até recanalização associam-se a um OR 
ajustado = 0.92 (IC95%=0.86-0.98, p=0.017) de independência 
funcional aos 3 meses.  

  
Conclusões

 A necessidade de transferência interhospitalar para TM as-
socia-se a um tempo significativamente mais longo decorrido 
entre o início dos sintomas e a recanalização. Um tempo mais 
prolongado até TM associa-se a pior prognóstico funcional aos 
3 meses.
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CO9. Avaliação dos mecanismos de regulação vascular cerebral com  
 Doppler transcraniano nas estenoses das artérias cerebrais 
 médias
Marta Carvalho1,2, Pedro Castro1,2, Cláudia Sousa3, António Bastos-Leite4, Elsa Azevedo1,2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João, Porto; 
2-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
3-Unidade de Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar São João, Porto; 
4-Serviço de Imagiologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
E-mail: martacv@med.up.pt

Introdução
As estenoses arteriais intracranianas ateroscleróticas são 

responsáveis por um número significativo de AVC a nível mun-
dial, com uma elevada taxa de recorrência. O tratamento médi-
co agressivo é a primeira linha de prevenção mas ainda assim 
a sua falência é frequente, importando encontrar marcadores 
que permitam identificar os doentes em maior risco. 

Objectivos 
Avaliar a reserva vascular cerebral em doentes caucasianos 

com estenoses ateroscleróticas unilaterais da artéria cerebral 
média através dos testes de autorregulação cerebral (ARC), 
vasorreatividade cerebral (VRC) e acoplamento neurovascular 
(ANV), e os fatores que influenciam a resposta a esses testes. 

Métodos
Estudo caso-controlo de uma coorte de doentes hospitalares 

adultos com estenose unilateral >50% da artéria cerebral mé-
dia confirmada por angioRM cerebral, e um grupo de controlos 
saudáveis. Os doentes foram subcategorizados em estenoses 
moderadas (50-69%) e graves (>=70%). Foram excluídos os 
doentes que tinham estenoses carotídeas >50% e lesões ex-
tensas da substância branca. Foi avaliada a pressão arterial 
(Finometer), a velocidade de fluxo nas artérias cerebrais mé-
dias (Doppler transcraniano), eletrocardiograma e CO2 tele-
-expiratório. A ARC foi avaliada pela função de transferência 
(coerência, ganho e fase), a VRC medida pela resposta à hipo-

capnia (hiperventilação) e hipercapnia (carbogénio a 5%), e o 
ANV pela resposta durante o teste cognitivo N-Back.  

Resultados
Foram avaliados 30 doentes e 23 controlos com igual dis-

tribuição etária e géneros. 16 tinham estenoses moderadas e 
14 graves.  Em ambos os grupos de estenoses, a eficácia da 
ARC e da VRC ao CO2 foi significativamente menor no lado 
ipsilateral à estenose (p<0,05) mas não em relação ao ANV. 
Quando comparando os resultados com os controlos saudá-
veis, tanto a ARC (fase) como a VRC ao CO2 e o ANV foram 
significativamente diferentes entre controlos e doentes, apenas 
ipsilateralmente à estenose (p<0,05), embora para o ANV este 
valor só tenha atingido valor significativo no grupo das esteno-
ses graves. A eficácia da ARC (fase) foi tanto pior quanto maior 
o grau de estenose (p<0,05), à semelhança da VRC ao CO2, 
embora esta não sendo estatisticamente significativa. 

Conclusões
O teste de vasorreatividade ao CO2 e a autorregulação ce-

rebral (fase) permitem detetar distúrbios de regulação vaso-
motora cerebral mesmo para estenoses moderadas (50-70%), 
parecendo também ser úteis para medir o efeito do grau de 
estenose. O acoplamento neurovascular, por seu lado, só está 
alterado para estenoses graves, sugerindo preservação da 
hiperemia funcional associada a atividade cognitiva até fases 
mais tardias da doença vascular intracraniana. 

CO10. Fosfolipase A2 no Esclarecimento Etiológico do 
 AVC Isquémico
Joana Ramos-Lopes1, Ricardo Varela1, José Leite2, Fernando Rodrigues3, Inês Baldeiras1, Bruno Rodrigues1, Cristina Machado1, Carla 
Nunes1, M. Carmo Macário1, António Freire-Gonçalves1, Gustavo Santo1, Fernando Silva1, João Sargento-Freitas1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Coimbra;
3-Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail:joanaflopes6@gmail.com

Introdução
A fosfolipase A2 associada a lipoproteínas (Lp-PLA2) é uma 

lipase de serina independente de cálcio que deriva predomi-
nantemente das células hematopoiéticas e inflamatórias. Cerca 
de 70-80% do nível de Lp-PLA2 associa-se à fracção lipídica 
das LDL e é considerada como um biomarcador inflamatório 
relacionado com placas de aterosclerose, embora o seu papel 
neste processo ainda não esteja esclarecido. Em função des-
tas propriedades, a Lp-PLA2 emergiu como um marcador de 
inflamação vascular em estudos de base populacional, confi-
gurando-se, aparentemente, como um factor independente de 
risco vascular ateromatoso em doença coronária e cerebrovas-
cular. A evidência que suporta a sua correlação na doença co-
ronária encontra-se já demonstrada, desconhecendo-se ainda 
o seu papel na investigação etiológica cerebrovascular.        

Métodos
 Estudo observacional prospectivo, Foram incluídos doentes 

consecutivos com diagnóstico de AVC isquémico de etiologia 
cardioembólica, aterotrombótica ou lacunar, definida segundo 
classificação TOAST, e doentes ESUS. Todos os doentes do-
searam a Lp-PLA2 em sangue periférico entre o 3º e 14º dias 
após o evento, de acordo com o kit/protocolo “Lp-PLA2 – SNI-
BE”, por método de Quimioluminescência. Realizaram-se aná-
lises estatísticas não paramétricas e teste ANOVA.  

  
Resultados

 Foram incluídos 96 doentes, 41 homens (42,7%), com ida-
de média de 75,31 anos (±11,88); 12,5% com AVC lacunar, 
16,7% aterotrombótico, 46,9% cardioembólico e 24% ESUS. 
A distribuição dos níveis de Lp-PLA2 não foi homogénea entre 
etiologias (teste ANOVA, F=2.982; p=0.035), sendo inferior nos 
ESUS: 143,3 (± 42,8) ng/mL. Nos eventos do tipo lacunar a 
média do nível de Lp-PLA2 foi de 160,5 (± 50,8) ng/mL, nos 
aterotrombóticos de 156,2 (± 55,3) ng/mL e nos cardioembó-
licos de 175,3 (± 54,6) ng/mL. No teste Mann-Whitney não se 
verificou significância estatística com presença prévia de facto-
res de risco vasculares ou antecedentes de coronariopatia ou 
AVC isquémico. Também não se verificou significância estatís-
tica entre níveis de Lp-PLA2 e mRS aos 3 meses após evento. 

 
Conclusão

 A Lp-PLA2 não é homogénea entre os mecanismos etioló-
gicos do AVC isquémico, sendo reduzida nos doentes ESUS 
e semelhante entre lacunares, cardioembólicos e aterotrombó-
ticos, reforçando a presença de mecanismos fisiopatológicos 
distintos nos doentes ESUS.

Agradecimentos
 Dr. Fernando Rodrigues, Grupo ISODER.
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CO11. Acuidade da escala ROPE para diagnostico de 
 “Foramen ovale patente” associado a um padrão 
 de cortina no Doppler transcraniano

Introdução
A escala ROPE foi criada como um auxilio para determinar 

a probabilidade de a causa de um acidente vascular cerebral 
criptogénico poder ser devida a um “foramen ovale patente” 
(FOP). Contudo, tem sido generalizada a sua utilização, exis-
tindo centros que também a utilizam para selecionar doentes 
para encerramento de FOP quando a pontuação é maior ou 
igual a 6.

Objectivo
Determinar se uma pontuação na escala ROPE maior ou 

igual a 6 se associa a um FOP com uma comunicação direito-
-esquerda de maiores dimensões.

Metodologia
A escala ROPE consiste em 6 variáveis: história de hiperten-

são, história de diabetes, história de AVC ou AIT, tabagismo, 
enfarte cortical na imagem e idade do doente. 

Avaliámos retrospetivamente os dados de doentes com AVC 
isquemico que realizaram, em 2016, Doppler transcraniano 
com injecção de solução salina agitada para pesquisa de co-
municação direito-esquerdo no laboratório de hemodinâmica 
cerebral do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Foram registados 
os dados demográficos dos doentes, os elementos da escala 

ROPE e a quantificação do tamanho da comunicação tendo em 
conta o numero de sinais quantificados com ou sem manobra 
de Valsalva. Considerou-se como ponto de corte para determi-
nar um FOP de grandes dimensões a presença de um padrão 
em cortina. Foi obtida uma curva ROC e utilizada a estatística-c 
para determinar a acuidade da escala ROPE e o valor preditivo 
do ponto de corte≥6.  

Resultados
Foram incluídos no estudo 106 doentes, com uma idade 

média (desvio padrão) de 50.1 (13.2) anos, 58 doentes eram 
homens (54.7%).  A mediana do valor da escala de ROPE foi 
de 6 com uma intervalo interquartis de 5-7. Trinta e oito doentes 
apresentaram um padrão em cortina. A estatitica-c obtida foi 
de 0.51 (intervalo de confiança 95% de 0.39-0.63).  Um ponto 
de corte≥6 associou-se a uma sensibilidade de 50% e a uma 
taxa de falsos positivos de 43% para detecção de um padrão 
em cortina.

Conclusões
A escala ROPE apresentou um baixa acuidade para identi-

ficar um FOP associado a uma padrão de cortina na avaliação 
por Doppler transcraniano.

Introdução
A recanalização de AVCs isquémicos com oclusão de gran-

de vaso tem um impacto clínico dramático na recuperação 
funcional, no entanto, aumenta a possibilidade de lesão de 
reperfusão e, potencialmente, de transformação hemorrágica. 
Fundamentalmente, a lesão de reperfusão começa por ser um 
fenómeno hemodinâmico, que perante a sua persistência po-
derá exacerbar a lesão tecidular. No entanto, na prática clínica 
torna-se difícil o diagnóstico precoce de hiperperfusão, anteci-
pando a sua possível tradução sintomática. O Doppler Trans-
craniano Codificado a Cores (DTCC) pelas suas características 
apresenta-se como uma ferramenta diagnóstica potencialmen-
te útil, contudo a sua acuidade diagnóstica neste domínio não 
foi ainda avaliada.  

   
Objetivos

O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a capacida-
de preditora de transformação hemorrágica da realização de 
DTCC precoce após trombectomia.  

Metodologia
Estudo de coorte histórica incluindo doentes consecutivos 

durante um período de 33 meses com AVC isquémico da circu-
lação anterior com oclusão de grande vaso que obtiveram re-
canalização arterial após trombectomia e realizaram DTCC nas 
primeiras 24 horas após instalação sintomática. Recanalização 
foi definida de acordo com a graduação TICI no angiograma 
final (2b ou 3). Foram quantificadas as velocidades médias no 
segmento M1 da artéria cerebral média (ACM) sintomática e 
assintomática, bem como o rácio ACM sintomática/assintomá-

tica (RaACMs). A transformação hemorragia foi quantificada na 
TAC-CE realizada às 24 horas após instalação sintomática por 
neurorradiologista cego para informação clínica e hemodinâ-
mica, de acordo com a escala proposta no estudo ECASS. Foi 
considerada transformação hemorrágica qualquer hematoma 
parenquimatoso (PH1 ou PH2). A análise estatística compreen-
deu comparações univariáveis e multivariáveis por regressão 
logística ajustada para idade, NIHSS de entrada e hipertensão 
arterial.

 
Resultados

Incluímos 101 doentes, com idade média de 67,99 anos 
(DP:13,86), sendo 59 (58.4%) do sexo masculino. A Velocidade 
média na ACM sintomática teve uma média de 59.61cm/seg 
(DP: 20.21), enquanto o RaACMs médio foi 1.06 (DP:0.36). A 
velocidade média da ACM sintomática não foi estatisticamente 
diferente nos doentes que fizeram transformação hemorrágica: 
66.43cm/seg (11.17) vs. 58.78cm/seg (20.93), p=0.072. O RaA-
CMs foi superior nos doentes com transformação hemorrágica: 
1.32(0.39) vs. 1.02(0.34), p=0.01. Em análise multivariável o 
RaACMs manteve-se como preditor de transformação hemor-
rágica: OR: 6.84 (1.19-39.17) p=0.031.

     
Conclusões

O RaACMs avaliado precocemente por DTCC, nas primeiras 
24 horas após AVC isquémico submetido a trombectomia é um 
preditor independente de transformação hemorrágica. Estes 
dados traduzem uma possível nova aplicação da ultrassono-
grafia cerebrovascular, com potencial impacto clínico.

CO12. Ultrassonografia cerebrovascular precoce como preditora de  
 transformação hemorrágica após trombectomia
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CO13. Papel da revascularização avaliada por eco-Doppler como 
 marcador prognóstico no AVC isquémico

Introdução
As escalas de prognóstico propostas e validadas no AVC 

isquémico apresentam acuidade razoável, permitindo prever 
o estado funcional a longo prazo e morte com base nos fato-
res de risco vascular, tais como hipertensão, diabetes mellitus 
(DM), fibrilação auricular (FA), assim como em dados demográ-
ficos (idade) e clinico-laboratoriais à admissão (como NIHSS 
e glicemia). Contudo, nenhuma destas escalas contempla o 
estado de recanalização após as intervenções de fase aguda.

        
Objectivo
 Determinar se a patência do vaso intracraniano afetado ava-
liada por critérios ultrassonográficos influencia o prognóstico 
do doente (estado funcional aos 3 meses e mortalidade), para 
além dos restantes fatores já conhecidos.

Metodologia
 Foram recolhidos dados demográficos e clínicos de doen-

tes com AVC isquémico em território carotídeo admitidos numa 
UAVC durante 3 meses, incluindo os submetidos a tratamento 
de revascularização na fase aguda (trombólise endovenosa, 
trombectomia mecânica). A patência do vaso intracraniano 
afetado foi posteriormente determinada pelo estudo com eco-
-Doppler transcraniano. Os resultados principais foram a mor-
talidade e estado funcional (escala de Rankin modificada) aos 
três meses.

Resultados
 Foram incluídos 85 doentes, 45 homens, com idade média 

72 ± 13 anos. 77% apresentavam hipertensão, 40% DM, 66% 
dislipidemia e 29% FA. O NIHSS basal mediano foi de 12. 40% 
foram tratados com rTPA e 11% por trombectomia mecânica. 
Na reavaliação por eco-Doppler 29% dos doentes mantinham 
oclusão do vaso intracraniano afetado. Na análise univariada, 
a patência do vaso afetado associou-se a menor mortalidade 
(p=0,003) e a maior independência aos 3 meses (p= 0,019). 
Após regressão logística multivariada, verificou-se que a oclu-
são persistente do vaso se associou a um risco elevado de 
mortalidade (OR 5,2, p=0,01) e pareceu estar tendencialmente 
associada a maior dependência aos 3 meses, sem atingir signi-
ficância estatística (OR 2,3, p=0,17). 

Conclusões
 A oclusão persistente do vaso afetado às 24 horas após AVC 

isquémico, que pode ser obtido por métodos não-invasivos e 
simples como o eco-Doppler transcraniano, poderá tornar-se 
um importante marcador de prognóstico reservado. Contudo, 
é necessário testar e expandir este estudo a coortes de maior 
dimensão.

Introdução
O red cell distribution width (RDW) é um biomarcador de 

prognóstico reconhecido em diferentes patologias, nomeada-
mente nas doenças vasculares. Um RDW elevado é preditor 
de mortalidade e mau prognóstico após o AVC isquémico, no 
entanto, o mecanismo subjacente é ainda desconhecido. 

   
Objetivo

Avaliar a relação entre o RDW, a gravidade do AVC isqué-
mico, as complicações precoces pós-trombólise e a sobrevida 
a 1 ano. 

Metodologia
Estudo retrospectivo de uma coorte de doentes consecutivos 

com AVC isquémico da circulação anterior submetidos a trom-
bólise endovenosa durante um período de 9 anos. Os dados 
clínicos, analíticos e imagiológicos foram recolhidos a partir de 
uma base de dados prospectiva, complementados com dados 
dos processos dos doentes. A sobrevida a um ano foi obtida 
através da Plataforma de Dados da Saúde. A população foi 
distribuída em 4 quartis de acordo com a distribuição do RDW 
pré-trombólise e foi realizada análise estatística com análise 
univariada, curvas de Kaplan-Meier e regressão de Cox mul-

tivariada.

Resultados
A população total foi de 602 doentes. Doentes com quartis 

de RDW elevados eram mais velhos e mais frequentemente 
hipertensos e com etiologia cardioembólica para o AVC. Doen-
tes com RDW elevado apresentaram mais infecção precoce, 
com correlação positiva com a proteína C reactiva. O RDW não 
se associou ao NIHSS na admissão, ASPECTS na admissão, 
NIHSS às 24h ou a ocorrência de hemorragia intracraniana sin-
tomática (HICs). Os doentes com RDW mais elevado tiveram 
sobrevida a 1 ano diminuída (p<0.001) e esta associação per-
sistiu após exclusão do 1º mês da análise (p=0.037). Depois de 
ajuste para as variáveis de interesse, incluindo gravidade do 
AVC, infecção precoce e ocorrência de HICs, o RDW manteve 
valor preditor de sobrevida a um ano.   

Conclusão
O RDW é um preditor de sobrevida a um ano em doentes 

com AVC isquémico tratados com trombólise endovenosa, sen-
do independente da gravidade, da resposta a trombólise e de 
complicações precoces pós-trombólise. 

CO14. O red cell distribution width é um preditor independente de  
 mortalidade no primeiro ano após AVC isquémico em doentes  
 submetidos a trombólise
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CO15. Tratamento Do Acidente Vascular Cerebral Isquémico Na   
 Endocardite Infecciosa 

Introdução
O Acidente Vascular cerebral (AVC) é a principal complica-

ção neurológica da endocardite infecciosa, ocorrendo em cerca 
de 10% dos casos. O rápido diagnóstico e tratamento são a 
chave para o sucesso da recuperação dos doentes vítimas de 
AVC. Contudo, os tratamentos actuais apresentam resultados 
controversos no que respeita à sua eficácia e segurança.        

Objectivo
Avaliar a eficácia e a segurança do tratamento por  trombec-

tomia em comparação com os trombolíticos no AVC isquémico 
no contexto de endocardite.  

Métodos
Realizou-se uma revisão sistemática da literatura recorrendo 

às bases de dados electrónicas da Scielo, b-on, Pubmed e Co-
chrane. Outros estudos foram obtidos através da consulta das 
referências dos artigos seleccionados. As expressões de bus-
ca utilizadas foram “stroke endocarditis thrombolysis”, “stroke 
endocarditis thrombectomy”, “stroke AND endocarditis AND 
thrombolysis”, “endocarditis AND thrombolysis”, “stroke AND 
endocarditis AND thrombectomy”, “endocarditis AND thrombec-
tomy”, “endocarditis AND stroke AND recombinant tissue plas-
minogen activator”, “endocarditis AND stroke AND urokinase” e 
“endocarditis AND stroke AND streptokinase”.     

Resultados
 A pesquisa inicial levou à obtenção de 262 artigos, dos quais 

30 foram seleccionados através da leitura do título e resumo. 
Destes, depois de lido o texto integral, foram escolhidos 25 arti-
gos, sendo 24 séries de casos clínicos e 1 estudo retrospectivo 
de séries de casos. Para a análise estatística dos resultados re-
correu-se a tabelas 2x2 comparando os resultados da trombec-
tomia em relação à trombólise intravenosa (IV), trombectomia 
relativamente ao tratamento combinado e trombólise IV compa-
rativamente ao tratamento combinado. Verificou-se que o risco 
de hemorragia intracraniana era 4,25 vezes maior nos doentes 
expostos a trombólise IV relativamente aos que faziam trom-
bectomia (p=0,00046), com uma diferença de risco de 76,47%. 
Foi também observada uma tendência de maior independência 
(mRS≤2) nos doentes tratados por trombectomia (p-value entre 
0,05 e 0,1) relativamente aos tratados com trombólise IV.

 
Conclusões

 A trombectomia mecânica pode ser uma alternativa nos 
doentes com endocardite infecciosa, nos quais a utilização de 
trombolíticos poderá estar contra-indicada.

Como principais limitações desta revisão sistemática lista-
mos terem os artigos amostras de pequena dimensão, a exis-
tência de poucos artigos sobre este assunto e o possível viés 
de publicação que favorece os resultados positivos.

CO16. Hemorragias subaracnoideas não traumáticas da convexidade  
 secundárias a doença ateromatosa de grandes vasos cervicais  
 ou intracranianos

Introdução
As hemorragias subaracnoideas não traumáticas da conve-

xidade (HSAc) são uma entidade rara, representando menos 
de 10% de todas as HSA. A angiopatia amiloide, a síndrome de 
vasoconstrição cerebral reversível e as tromboses venosas ce-
rebrais são as suas causas mais frequentes mas, no seu diag-
nóstico diferencial etiológico, encontra-se também a patologia 
ateromatosa de grandes vasos cervicais ou intracranianos. 

 
Objetivo

Caracterização de uma população de doentes com o diag-
nóstico de HSAc associadas a doença ateromatosa de grandes 
vasos cervicais ou intracranianos.

Metodologia
Série de casos retrospectiva, de 3 hospitais portugueses, de 

doentes adultos com HSAc e patologia vascular ateromatosa 
de grandes vasos cervicais ou intracranianos. Os dados foram 
obtidos através de consulta de processo clínico. 

Resultados
A população identificada inclui 12 doentes, 9 do sexo mas-

culino, sendo a idade mediana de 60 anos (47-83). 4 doentes 
estavam previamente antiagregados e nenhum anticoagulado. 

A apresentação clínica inicial mais frequente foi o desenvol-
vimento de défices neurológicos focais permanentes (50%). 
No decorrer do evento, as manifestações clínicas mais preva-
lentes foram os défices neurológicos focais permanentes ou 
transitórios (11/12) e cefaleias (7/12). A localização da lesão 
ateromatosa foi a ACI cervical em 6 doentes, ACM em 4 e ACI 
intracraniana em 2. Onze doentes apresentavam estenose su-
perior a 70% ou oclusão de um grande vaso ipsilateral à HSAc.  
A HSAc foi ipsilateral à estenose/oclusão em todos os casos, 
registando-se um caso de HSAc bilateral e 2 casos de HSAc 
disseminada (>4 sulcos). Nove doentes apresentavam evidên-
cia de lesões isquémicas recentes. Relativamente à prevenção 
secundária, 6 doentes foram duplamente antiagregados, 5 fica-
ram sob antiagregação simples e 1 doente foi hipocoagulado. 
Um doente foi submetido a angioplastia e outro a endarterec-
tomia.  

Conclusão
A doença ateromatosa de grandes vasos é uma causa rara 

de HSAc, mas o seu reconhecimento implica medidas de diag-
nóstico e terapêutica específicas. Acredita-se que o mecanis-
mo patofisiológico possa estar relacionado com a ruptura de 
colaterais piais friáveis, compensatoriamente dilatados.
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CO17. Doença cerebrovascular como principal causa de declínio  
 cognitivo ligeiro e demência numa coorte de base populacional 
 portuguesa
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Introdução
A doença cerebrovascular tem um elevado peso epidemio-

lógico na população portuguesa, constituindo a primeira causa 
de mortalidade e sendo fonte de elevada morbilidade. Os da-
dos relativos à epidemiologia da demência e declínio cognitivo 
ligeiro em Portugal são escassos, sendo que o único estudo 
realizado mostra uma prevalência de demência vascular igual 
à da doença de Alzheimer.     

Objectivo
 Determinar a prevalência e as principais causas de DCL e de-
mência na população do Porto.

Métodos
 Este estudo foi realizado na coorte de base populacional 

EpiPorto, constituída por uma amostra representativa da po-
pulação do Porto (>18 anos), selecionada de forma aleatória 
e seguida desde 1999. Na reavaliação de 2013-2015 desta 
coorte foram observados 730 participantes com idade ≥55 
anos, que foram submetidos ao Mini Mental State Examination 
e ao Montreal Cognitive Assessment. Aqueles que pontuaram 
abaixo dos pontos de corte ajustados à população portuguesa 
(1.5 DP) foram avaliados por um neurologista através de um 
protocolo padronizado, incluindo anamnese e avaliação clínica 

das funções cognitivas, na presença de um familiar próximo e 
com acesso aos ficheiros clínicos eletrónicos dos participantes, 
que foram classificados como tendo ou não DCL ou demência. 
Nos casos positivos foi determinada a etiologia mais provável, 
tendo em conta também o resultado de estudos analíticos e 
exames de imagem.  

 
Resultados

133 participantes apresentaram desempenho abaixo dos 
pontos de corte, destes foi confirmado DCL e demência em 
36, correspondendo a uma prevalência bruta de 1.0% para de-
mência e 4.0% para DCL. A prevalência ajustada (padronizada 
para a população portuguesa pelo método direto) foi de 1.3% 
e 4.1%, respetivamente. A demência vascular foi a causa mais 
comum de compromisso cognitivo (52.8%), seguida pela doen-
ça de Alzheimer (36.1%).

Conclusão
 Os resultados deste estudo realçam o papel da doença 

cerebrovascular na epidemiologia da demência em Portugal 
e reforçam a importância da implementação de estratégias 
preventivas de saúde pública, que permitam a prevenção de 
uma parte importante do declínio cognitivo na população por-
tuguesa.

CO18. Rastreio da Doença Cerebrovascular na 
 Comunidade Hospitalar

Introdução
O AVC isoladamente é ainda a primeira causa de morte e de 

incapacidade em Portugal. Pode em grande parte ser preveni-
do, pela modificação de alguns fatores de risco, que promovem 
a ocorrência desta doença, na maioria das vezes catastrófica, 
com custos socias e económicos elevados.

A redução da mortalidade prematura, que se verifica antes 
dos 70 anos de vida, com consequente redução dos anos de 
vida potencialmente perdidos, constitui um dos objectivos do 
Programa Nacional da DGS.

A estratégia de prevenção deve basear-se por um lado na 
adoção de estilos de vida saudáveis e por outro na correcção 
dos factores de risco modificáveis (FRM).  

Objectivos
Contribuir para a redução da incidência de AVC na comunidade 
hospitalar.

Metodologia
Entre Abril e Agosto de 2017 rastrearam-se 128 trabalhado-

res, com idade > a 45 anos. Aplicou-se um inquérito, visando 
estratificar o grupo por níveis de risco. 199

Aos trabalhadores que preenchessem pelo menos um FRM 
com seguimento no médico assistente, o SSO emitiu nota clí-
nica orientadora; os restantes foram avaliados em consulta 
complementado com exames complementares de diagnóstico, 
orientação clínica e posterior encaminhamento para a respec-

tiva especialidade.
   

Resultados
Em 70,30% foram identificados pelo menos um FRM; destes, 

58,59% detinham seguimento no médico assistente e 11,71% 
não eram seguidos pelo médico assistente. Desistiram da par-
ticipação no programa 0,78%.

Apresentavam hábitos tabágicos 14% dos trabalhadores; 
31% pré-hipertensão, 21% com hipertensão; 47% com pré-
-obesidade, 17% com obesidade grau I, 2% obesidade grau II e 
1% obesidade grau III; 91% apresentava valores de colesterol 
>  190  mg/dl; 23% com risco de complicações metabólicas au-
mentado e 46% muito aumentado face ao perímetro da cintura.

Dos participantes, 60% apresentavam Risco Moderado para 
DCV e 0,8% Risco Alto; não se observaram participantes com 
Risco Muito Alto.

 
Discussão / Conclusão

Este programa possibilita a prevenção e promoção da saúde 
através de um esforço conjunto entre os serviços envolvidos, 
aos trabalhadores que adiram.

Estas iniciativas visam modificar comportamentos e estilos 
de vida, bem como aceitar estratégias de saúde direccionadas 
para os indivíduos de maior risco, capazes de favorecerem 
uma vida com mais qualidade, maior longevidade e menor pro-
babilidade de doença vascular cerebral.

Ana Santos1; Felizarda Santiago1; Josefina Pina2; Patrícia Santos3; Álvaro Oliveira2; Ana Fidalgo1; Margarida Tomé2

1-UAVC; 2-Serviço de Saúde Ocupacional (SSO); 3-Serviço de Neurologia |Faro, Centro Hospitalar Universitário do Algarve
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CO19. Poluição do ar ambiental e ocorrência de hemorragia   
 intracerebral espontânea no Algarve

Introdução
O impacto negativo da poluição ambiental na saúde é in-

questionável. Em relação à saúde cerebrovascular, sabe-se 
que exposição a partículas em suspensão inaláveis de diâme-
tro aerodinâmico <2.5 µm (PM2.5) aumenta o risco de ocorrên-
cia de AVC. No entanto, ao contrário do que se sucede com 
o AVC isquémico, na hemorragia intracerebral espontânea 
(HICE) esta associação tem sido inconsistentemente demons-
trada. Fatores como a suscetibilidade individual, os ritmos bio-
lógicos e as variações de temperatura podem potencialmente 
influenciar esta relação.        

 
Objectivos

Avaliar a correlação entre a exposição ambiental a partículas 
PM2.5 e a ocorrência da HICE.

Metodologia
 Estudo case–crossover com base numa série de doentes 

com HICE representativa da comunidade local. Os níveis de 
PM2.5 foram obtidos de 3 estações da rede regional de moni-
torização da qualidade do ar. Comparam-se os níveis nos três 
dias pré-evento precedentes (Lag 1,2,3) com os do período de 
controlo (Lag 14-17). Foram considerados os dados de polui-
ção da estação mais próxima (≤ 40 km2) de cada residência. 
A análise foi estratificada para características clinico-demográ-
ficas; ritmos biológicos circadianos e circanual; temperatura e 
humidade (regressão logística condicionada).

Resultados
 Foram incluídos 308 doentes com HICE (2010-2015); ida-

de média 70,8 anos (intervalo 29-99 anos); maioria do sexo 
masculino (231/62.8%). Os valores médios (μg/l) de PM2.5 fo-

ram mais elevados nos dias pré-evento (Lag1:7.76, Lag2:7.64, 
Lag3:7.74) em comparação com o período de controlo (Lag14-
17:6.77). Para cada incremento de 5 μg/l de PM2.5, a hipó-
tese de HICE aumentou em 1,031 (OR=1,031, 95%CI=1,002-
1,061; p=0,037), 1,023 (OR=1,023, 95%CI=0,990-1,056; 
p=0,036) e 1,035 (OR=1,035, 95%CI=1,005-1,067; p=0,024) 
para o Lag 1,2,3 respetivamente. Considerando a média 
PM2.5 (Lag1,2,3) a hipótese de ocorrência da HICE (P<0.05) 
foi mais elevada em maiores de 70 anos - 1,025 (OR=1,025, 
95%CI=1,001-1,050); doentes com mRS pré-HICE ≤ 2 - 
1,030 (OR=1,030, 95%CI=1,011-1,050); na HICE profunda 
- 1,027 (OR=1,027, 95%CI=1,006-1,048); de inicio matinal 
-1,033 (OR=1,033, 95%CI=1,006-1,061), no outono - 1,058 
(OR=1,058, 95%CI=1,015-1,102) e inverno - 1,031 (OR=1,031, 
95%CI=1,001-1,063); e em temperaturas máximas (OR:1,030, 
96%CI=1,001-1,059) e mínimas (OR=1.29, 95%CI=1,00-1,058 
) inferiores a 17.5 e 8.5  °C, respetivamente. A humidade não 
influenciou a associação entre PM2.5 e a ocorrência da HICE.

Discussão
 A associação entre a exposição a níveis ambientais PM2.5 

e a ocorrência de HICE foi demonstrada numa região em que a 
poluição do ar não é um problema de saúde pública relevante. 
Determinadas características clinico-demográficas, variáveis 
meteorológicas e as variações circadianas/circanuais influen-
ciam o impacto da concentração ambiente de PM2.5 para a 
ocorrência da HICE.

Compromissos / Agradecimentos
 Este trabalho foi possível graças ao patrocínio da Sociedade 

Portuguesa de AVC (“Bolsa de Investigação em Doenças Vas-
culares Cerebrais 2016”).
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CO20. Impacto de AIT prévio no prognóstico de AVC isquémico –  
 Revisão Sistemática e Meta-análise

Introdução
Estudos observacionais retrospectivos têm mostrado re-

sultados contraditórios sobre impacto de Acidente Isquémico 
Transitório (AIT) prévio no prognóstico de doentes com AVC is-
quémico. O mecanismo apontado é o de neuroprotecção atra-
vés de precondicionamento isquémico remoto. A prevenção 
secundária com anti-trombótico em doentes com AIT prévio 
tem sido o principal viés apontado aos diversos estudos, pelo 
possível impacto desta terapêutica no prognóstico de futuro 
AVC isquémico.

       
Objectivo
 Revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais 
que avaliem o efeito da ocorrência de AIT prévio no prognóstico 
de doentes com AVC isquémico.

Metodologia
 Pesquisa nas bases de dados PubMed, Embase e Scopus 

até 30 de Outubro 2017 de estudos que avaliassem impacto 
de AIT prévio no prognóstico de doentes com AVC isquémico. 
Identificadas 15 publicações de entre os quais foram seleccio-
nados 2 subgrupos de estudos que avaliam de forma uniforme 
bom prognóstico (modified Rankin Scale ≤ 1) à data de alta 

(n=3) e a três meses (n=4). Realizada meta-análise para cada 
um dos subgrupos, seguida de meta-regressão ajustada para 
utilização prévia de anti-trombótico no subgrupo com prognós-
tico definido a três meses. 

Resultados
 Os 15 estudos identificados incluem 22335 doentes, 2350 

com AIT prévio. Nos subgrupos definidos foram incluídos 
12358 doentes, 795 com AIT prévio (prognóstico à data de 
alta), e 813 doentes, 238 com AIT prévio (prognóstico a 3 me-
ses). A ocorrência de AIT prévio associa-se a bom prognóstico 
após AVC isquémico agudo à data de alta (OR: 1,37; IC 95% 
1,12 – 1,68) e a três meses (OR: 2,29; IC 95% 1,59 – 3,29). Na 
meta-regressão dos estudos com prognóstico a três meses, o 
efeito de AIT prévio foi independente da terapêutica prévia com 
anti-trombóticos (p=0,912).

Conclusões
 A ocorrência de AIT prévio poderá estar associada a me-

lhor prognóstico em doentes com AVC isquémico, podendo 
este efeito ser independente da terapêutica prévia com anti-
-trombótico.

João Pedro Marto1, Bruna Meira1, Marco Fernandes1, João Carmo2, Jorge Ferreira2, Miguel Viana Baptista1
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CO21. Recorrência de eventos vasculares após AVC embólico de  
 causa indeterminada no adulto jovem
João Pedro Marto1, Ricardo Oliveira2, Cláudia Borbinha1, Manuel Salavisa1, Sofia Calado1,3, Miguel Viana Baptista1,3

1-Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
2-Serviço de Medicina IV, Hospital Fernando Fonseca;
3-CEDOC – Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

Introdução
A recorrência de eventos vasculares após AVC embólico de 

causa indeterminada (Embolic Stroke of Undeterminated Sour-
ce - ESUS) no adulto jovem não se encontra estabelecida.

       
Objetivo

 Comparar risco de recorrência de eventos vasculares en-
tre ESUS e outras etiologias, em doentes adultos com primeiro 
AVC isquémico em idade jovem.  

  
Metodologia

 Estudo observacional de doentes consecutivos admitidos 
com primeiro AVC isquémico com entre os 18-55 anos de ida-
de, entre 1 de Janeiro 2009 e 30 de Setembro 2017. Foram 
incluídos doentes com seguimento mínimo de 1 mês e estudo 
vascular completo. Os endpoints de interesse foram: 1) Recor-
rência de eventos vasculares cerebrais (AVC e/ou AIT); 2) Mor-
te de causa vascular; 3) Qualquer evento vascular (AVC, AIT, 
enfarte agudo do miocárdio, trombose venosa, outra trombose 
ou dissecção arterial e necessidade de revascularização cardí-
aca). Curvas de Kaplan-Meier foram utilizadas para análise de 
sobrevivência, juntamente com regressão de Cox para avaliar 

associação entre ESUS e endpoints.

Resultados
 Foram incluídos 289 doentes com um tempo de seguimento 

médio de 3,6 ± 2,6 anos, com uma média de idade de 46,6 ± 
7,7 anos, 175 (60,5%) do sexo masculino. 87 (30,1%) doentes 
com ESUS. Neste subgrupo foram identificados 8 eventos vas-
culares cerebrais (Taxa de incidência 2,8/ 100 pessoa-ano), 2 
mortes de causa vascular vasculares (Taxa de incidência 0,6/ 
100 pessoa-ano) e 11 eventos vasculares (Taxa de incidência 
3,9/ 100 pessoa-ano). Em comparação com outras etiologias 
os doentes com ESUS não apresentaram diferenças no risco 
de recorrência de eventos vasculares cerebrais (Hazard ratio 
0,70; IC 95% 0,32-1,55; p=0,385), de morte de causa vascular 
(Hazard ratio 0,32; IC 95% 0,07-1,42; p=0,136) e de qualquer 
evento vascular (Hazard ratio 0,55; IC 95% 0,28-1,06; p=0,076).

 
Conclusão

 Na nossa coorte de doentes com primeiro AVC isquémico 
em idade jovem, os doentes com AVC embólico de causa inde-
terminada não apresentaram diferente risco de recorrência de 
eventos vasculares.  

CO22. AVC isquémico em doentes com cancro não hematológico

Introdução
A relação entre cancro e doença vascular cerebral é com-

plexa e não se encontra ainda satisfatoriamente esclarecida. 
O estudo dos mecanismos etiológicos e das características do 
AVC isquémico nos doentes oncológicos é essencial para o 
desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diag-
nóstico e tratamento.

Objetivo
Caracterizar o AVC isquémico em doentes com tumores ma-

lignos sólidos.
  

Métodos
 Foram revistos os registos clínicos dos doentes adultos com 

doença oncológica não hematológica e que sofreram AVC is-
quémico após o diagnóstico de cancro, entre 2012 e 2017. Fo-
ram colhidos dados demográficos, relativos ao tumor e seu tra-
tamento, antecedentes patológicos relevantes, características 
intrínsecas ao AVC e informação relativa ao estudo etiológico 
e tratamento do mesmo. Seguidamente procedeu-se à análise 
estatística descritiva. 

Resultados
Foram identificados 55 doentes (39 do sexo masculino e 16 

do sexo feminino), com idade média de 65.1±12.3 anos. Os 
tumores mais frequentemente identificados foram os diges-
tivos (29.1%), seguidos dos da cabeça e pescoço (21.8%) e 
pulmão (12.7%). A mediana de tempo desde o diagnóstico 

de cancro até ao evento vascular foi de 9.0 (intervalo inter-
quartis=[2.0;36.0]) meses. Em 34.5% dos casos verificava-se 
metastização do tumor à data do AVC. 27.3% ocorreram nos 
primeiros três meses após cirurgia e 36.4% ocorreram em do-
entes sob quimioterapia (regimes à base de platina em 80.0% 
destes casos). Em 10.9% dos casos não se verificava nenhum 
fator de risco vascular tradicional e 20.0% apresentavam ape-
nas um, sendo a hipertensão arterial o mais comum (67.3%). 
A maioria (41.8%) dos AVC resultaram de mecanismo presumi-
velmente embólico, sendo a oclusão de pequenos vasos o me-
canismo menos comum (14.5%). 23.6% dos doentes apresen-
tavam trombocitopenia e 7.3% trombocitose. O evento vascular 
motivou a suspensão ou interrupção temporária da terapêutica 
oncológica em 60.7% dos doentes que se encontravam sob 
quimioterapia e/ou radioterapia, ou que iam iniciar tratamentos 
(50.9% dos doentes).   

Conclusão
Os resultados relativos aos mecanismos do AVC isquémico 

nos doentes com cancro vão de encontro aos de estudos pré-
vios, realçando o peso dos enfartes embólicos nesta popula-
ção. Os nossos dados sugerem que os regimes terapêuticos à 
base de platina possam ter um papel na ocorrência de AVC em 
doentes sob quimioterapia, sendo necessários estudos inferen-
ciais de grande dimensão para verificar esta associação. A do-
ença vascular cerebral isquémica constituiu por si só um fator 
de mau prognóstico na doença oncológica, interferindo com a 
concretização do tratamento oncológico previamente proposto.

Mariana Branco1, Augusto Ferreira2, Susana Pereira2
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CO23. Caracterização do AVC intra-hospitalar num hospital terciário

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral intra-hospitalar (AVCi) é defi-

nido como o AVC que ocorre no doente hospitalizado. Séries 
recentes estimam que represente entre 2.2% a 17% do total de 
AVC’s internados num hospital. A sua caracterização é relevan-
te para identificar o contexto em que é mais frequente ocorrer e 
as etiologias específicas a determinadas condições.         

 
Métodos

 Estudo descritivo, retrospectivo, dos AVCi, em doentes adul-
tos, ocorridos no Hospital de Santa Maria entre Janeiro 2014 
e Maio 2017, identificados através da análise dos formulários 
de pedido de apoio aos serviços recebidos pelo Serviço de 
Neurologia. Complementou-se a informação com consulta do 
processo clínico. Não foram incluídos os doentes internados no 
serviço de Neurologia nem em Unidades de Cuidados Intensi-
vos. Dos 386 pedidos de apoio a doentes com AVC, identifica-
ram-se 64 doentes com o diagnóstico de AVCi. Recolheram-se 
as seguintes informações: serviço de internamento, motivo de 
internamento, contexto em que ocorreu o AVC, características 
demográficas, tipo de AVC e etiologia.

Resultados
 Dos 64 AVCi, 40 (62,5%) eram do sexo masculino, e a ida-

de média de 68,7 anos (SD=14,2). A distribuição dos AVCi nos 
diferentes serviços foi: 16 (25%) na Cardiologia; 7 (10,9%) Ci-
rurgia Vascular; 6 (9.4%) Medicina Interna; 5 (7,8%) Cirurgia 
Geral; 5 (7,8%) Infecciologia; 5 (7,8%) Gastroenterologia; 4 

(6,3%) Cirurgia Cardiotorácica, e os restantes distribuídos por 
outros serviços. Os motivos de internamento foram: procedi-
mentos electivos (18 casos, 8 na Cardiologia de Intervenção, 6 
na Cirurgia Vascular e 4 noutras cirurgias), patologia cardíaca 
(11 casos), infecção (11 casos), hemorragia digestiva (5 casos), 
patologia vascular (4 casos), insuficiência renal (4 casos), ane-
mia (3 casos), fracturas (3 casos).  

Os tipos de AVCi foram: 55 (85,9 %) isquémicos, 5 (7,8%) 
hemorrágicos e 4 (6,3%) tromboses venosas cerebrais. Iden-
tificaram-se múltiplos mecanismos associados a aumento do 
risco do AVCi, uns relacionados directamente com o motivo de 
internamento (ex: EAM, endarterectomia, colocação de próte-
se valvulares cardíacas), outros com factores associados ao 
internamento (ex: suspensão de anticoagulação, alterações 
hemodinâmicas), para além das etiologias habitualmente iden-
tificadas pela classificação etiológica (TOAST).

 

Discussão / Conclusão
 Os doentes com AVCi constituem uma população particular, 

expostos a comorbilidades e condições de risco diferentes dos 
doentes em que o AVC é o motivo do internamento. A identi-
ficação dos locais e contexto em que o AVCi ocorre permite 
que sejam organizados  cuidados orientados para a prevenção, 
imediato reconhecimento dos sinais, compreensão dos meca-
nismos do AVC e organização de formas de actuação para a 
instituição de terapêutica emergente.

Filipa Dourado Sotero1, Teresa Pinho e Melo1,2, Patrícia Canhão1,2
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CO24. Acidente Vascular Cerebral da Basilar – A Experiência de um  
 Centro

Introdução
A oclusão de artérias da circulação posterior corresponde a 

cerca de 20% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) isqué-
micos. A oclusão da artéria basilar é rara, ocorrendo em cerca 
de 1% de todos os AVC isquémicos. A apresentação clínica da 
trombose de basilar é muito variável, desde sintomas ligeiros e 
transitórios a eventos fatais.

       
Métodos

 Estudo observacional retrospetivo, através da análise dos 
processos clínicos dos doentes internados numa Unidade de 
AVC de um Hospital Central por AVC isquémico da artéria basi-
lar no período decorrido entre janeiro de 2010 e junho de 2017. 

Resultados
 Foram incluídos 39 doentes, 38.5% (n=15) do sexo feminino 

e 61.5% (n=24) do sexo masculino, com uma média de ida-
de de 61 anos. Analisando os fatores de risco cardiovascular, 
verificou-se que 66.7% (n=26) dos doentes eram hipertensos, 
64% (n=25) tinham dislipidémia, 23% (n=9) eram diabéticos e 
28% (n=11) tinham patologia cardíaca (doença isquémica ou 
fibrilhação auricular). Cerca de 21% dos doentes cumpriam an-
tiagregação e 41% estatina. O NIHSS médio na admissão foi 
de 13 e no que respeita a abordagem 39% (n=15) dos doentes 
fizeram trombólise; 72% (n=28) foram submetidos a tratamen-

to endovascular (TEV), 23% (n=9) fizeram trombólise seguida 
de TEV e 28% (n=11) receberam tratamento conservador. No 
que respeita à etiologia, seguindo a classificação de TOAST, a 
causa dominante foi a aterosclerose de grandes vasos em 44% 
(n=17) dos doentes, seguida de causa indeterminada em 33% 
(n=13), etiologia cardioembólica em 18% (n=7) ou outra cau-
sa determinada em 5% (n=2). O NIHSS médio à data da alta 
foi 9, com melhoria dos défices neurológicos em 36% (n=14). 
Relativamente à capacidade funcional pós evento, a média da 
escala de Rankin modificada (mRs) à data da alta foi de 4. Na 
avaliação aos 3 meses, verificou-se melhoria funcional em 54% 
(n=19) dos doentes, sendo que 46% (n=16) alcançou autono-
mia (mRs inferior a 2).

Discussão
 Apesar de se tratar de uma amostra pequena, os resultados 

obtidos foram animadores com uma percentagem significativa 
de doentes a alcançar a independência funcional aos 3 meses. 
De referir que houve um viés de registo, já que alguns doentes 
terão sido codificados segundo a classificação de TOAST, sem 
especificação do território. Não obstante os avanços no diag-
nóstico, abordagem terapêutica e prevenção do AVC, a morbi-
mortalidade continua elevada. Não está estabelecida a melhor 
abordagem terapêutica e afiguram-se necessários mais estu-
dos que permitam definir a melhor estratégia para os doentes.

Madalena Vicente1, Patrícia Ferreira2, Ana Paiva Nunes2

1-Hospital Curry Cabral, Medicina 7.2 - Centro Hospitalar Lisboa Central;
2-Hospital de São José, Unidade CerebroVascular - Centro Hospitalar Lisboa Central
E-mail: mg_vicente@hotmail.com
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CO25. Fatores preditivos de hemorragia no tratamento agudo do  
 Acidente Vascular Cerebral isquémico
Teresa Barata Silvério1, Francisca Abecasis2, Rafael Nascimento3, Ana Cláudia Ribeiro1, Liliana Pereira1, Miguel Rodrigues1

1-Hospital Garcia de Orta, Almada, Serviço de Neurologia; 2-Hospital Garcia de Orta, Almada, Serviço de Medicina Interna;
3-Hospital Central do Funchal, SESARAM EPE, Serviço de Medicina Interna
E-mail: teresabaratasilverio@gmail.com

Introdução
Fibrinólise e trombectomia, usadas no tratamento do Aciden-

te Vascular Cerebral (AVC) isquémico, têm benefício compro-
vado. Estão descritas complicações hemorrágicas (CH), intra e 
extracranianas, destacando-se hemorragia intracraniana sinto-
mática por ter pior prognóstico funcional e elevada mortalidade.

Associam-se vários fatores de risco, clínicos, laboratoriais e 
radiológicos, a CH, com diferente peso relativo consoante seja 
hemorragia intra ou extracerebral. 

Pretendemos descrever fatores de risco para CH em doen-
tes internados em Neurologia.

        
Metodologia

 Em doentes internados entre 01/01/2016 e 30/06/2017 com 
AVC isquémico, submetidos a fibrinólise e/ou trombectomia, 
foram recolhidos retrospetivamente dados demográficos, fato-
res de risco vascular, medicação, dados laboratoriais e ima-
giológicos, gravidade (escala NIHSS) e CH. Apresentam-se 
frequências e estatística inferencial com qui-quadrado e U de 
Mann-Whitney. 

Resultados
 Incluímos 101 doentes, 56,4% homens, idade mediana 75 

anos (amplitude 22-94).
Como fatores de risco apresentavam 77,2% hipertensão, 

58,4% dislipidemia, 31,7% fibrilhação auricular, 30,7% diabetes 
e 29,7% tabagismo.

À data do AVC 25,7% estavam antiagregados, 2,0% dupla-
mente antiagregados e 4,0% anticoagulados.

Fizeram fibrinólise 93,1% e trombectomia 33,7%. A mediana 
de NIHSS na admissão era 14, reduzindo para 7 após trata-
mento.

Observaram-se CH em 28,3%: transformação hemorrágica 

da lesão isquémica em 23,0%, sintomática 11,1%; 3% gengi-
vorragia; 2,0% hematúria; 2,0% hemorragia interna e 1% he-
morragia gastrointestinal.

Influenciaram a transformação hemorrágica anti-agregação 
simples prévia (p=0,03) e a transformação hemorrágica sinto-
mática valores elevados de INR (média 1,91 vs 1,08, p=0,007). 
Pelo contrário, dupla anti-agregação prévia condicionou maio-
res taxas de hemorragia em localização extracraniana (p=0,03).

Não houve diferenças nas taxas de hemorragia intra e extra-
craniana entre doentes que realizaram unicamente trombólise 
ou trombectomia. Fazer trombólise mais trombectomia relati-
vamente a exclusivamente trombólise condicionou maiores ta-
xas de transformação hemorrágica da lesão isquémica (50% 
vs 14,9%, p<0,0001), sem maior transformação hemorrágica 
sintomática e hemorragia extracraniana.

De igual forma, comparando com trombectomia exclusiva, 
observaram-se maiores taxas de transformação hemorrágica 
da lesão isquémica (50% vs 0%, p<0,0001).

Maior pontuação na escala NIHSS na admissão influencia 
a transformação hemorrágica (mediana 15 vs 12, p=0,027) e 
hemorragia extracraniana (20 vs 12, p=0,007).

 
Conclusões

 A taxa de CH na nossa população foi elevada comparando 
com ensaios clínicos, mas não com estudos observacionais e 
os fatores de risco diferentes para eventos intra e extracrania-
nos.

A gravidade do AVC é um dos fatores de risco com mais im-
pacto, tal como demonstramos.

O reconhecimento de fatores de risco para hemorragia po-
derá ajudar a prever potenciais complicações, sem inviabilizar 
a realização do tratamento agudo do AVC isquémico, com mo-
nitorização adequada.

CO26. Pneumonia após acidente vascular cerebral isquémico agudo:  
 preditores e implicações

Introdução
As infeções são frequentes após acidente vascular cerebral 

(AVC) agudo. A pneumonia é comum e pode influenciar negati-
vamente o prognóstico.

Pretendemos caracterizar a ocorrência de pneumonia em 
doentes internados numa Unidade de AVC, identificar fatores 
de risco e avaliar impacto no internamento, resultado funcional 
e sobrevivência.

   
Metodologia

 Foi efetuado o registo retrospetivo numa Unidade de AVC 
durante 12 meses. Coletámos dados demográficos, ante-
cedentes, subtipo (OCSP) e gravidade (NIHSS), tratamento 
agudo, pneumonia, duração do internamento e incapacidade/
mortalidade (mRS) na alta. Apresentam-se frequências, com-
parações pelos testes qui-quadrado, comparação de medianas 
e U de Mann-Whitney. O risco de pneumonia foi calculado por 
tabelas de contingência e regressão logística, com odds ratio 
(OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%).

Resultados
Incluímos 155 doentes (52,3% homens, idade mediana 73 

anos), 89,0% tinham AVC isquémico, 6,5% AVC hemorrágico, 
2,6% AIT e 1,9% TVC. 

Como fatores de risco apresentavam 76,8% hipertensão, 
71,0% dislipidemia, 36,1% tabagismo, 28,4% fibrilhação auri-
cular, 24,5% diabetes e 13,5% AVC prévio.

Dos doentes com AVC isquémico 62,7% fizeram fibrinólise e 
29,6% trombectomia (82,5% sob sedação, 17,5% anestesia). 
O NIHSS mediano na admissão era 12, 7 após tratamento e 

4 na alta.
Foram fatores preditivos de pneumonia: género masculino 

(17,3% vs 5,4%, p=0,02), idade >80 anos (24,4% vs 7,0%, 
p=0,003), hipertensão (15,1% vs 0,0%, p=0,01), diabetes 
(26,3% vs 6,8%, p=0,001), fibrilhação auricular (20,5% vs 
8,1%, p=0,03), trombectomia (21,4% vs 9,0%, p=0,04), enfarte 
total circulação anterior (19,1% vs 5,7%, p=0,01), e NIHSS às 
24 horas >4 (19,2% vs 1,3%, p<0,04). Em análise multivaria-
da permaneceram significativos género masculino (OR 7,03, 
IC95% 1,35-36,55, p=0,02) e idade >80 anos (OR 9,21, IC95% 
1,93-43,96, p=0,005).

Observou-se tendência para mais pneumonias com trom-
bectomia sob anestesia vs sob sedação (42,9% vs 15,2%, 
p=0,096).

O internamento foi prolongado nos doentes com pneumonia 
(mediana 19 vs 9 dias, p=0,008). Estes estavam mais incapaci-
tados na alta (94,4% com mRS>2 vs 5,6%, p<0,001), mas este 
efeito é mediado por maior gravidade do AVC. A mortalidade 
não foi superior nos doentes com pneumonia (25,0% vs 10,9%, 
p=0,22).

   
Conclusões

A ocorrência de pneumonia relacionou-se apenas com fato-
res demográficos e não com clínicos. A incapacidade e morta-
lidade não foram determinadas pela pneumonia, admitindo-se 
que os cuidados em Unidade de AVC o justifiquem.

A maior taxa de pneumonia na trombectomia sob anestesia 
é reportada na literatura, mas a diferença no nosso estudo não 
foi significativa. A ocorrência em idades mais avançadas pode 
aumentar mortalidade nos doentes mais frágeis.

Liliana Pereira, Edite Sanches, Fernando Martins, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: lipereira@yahoo.com
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CO27. Fatores de prognóstico de sobrevida no AVC hemorrágico:  
 Casuística de um centro hospitalar.

Introdução
O AVC hemorrágico corresponde a cerca de 10 a 20% dos 

acidentes vasculares cerebrais e apresenta uma taxa de mor-
bilidade e mortalidade superior comparativamente ao AVC is-
quémico.         

 
Objectivos

 Caracterizar os doentes diagnosticados com AVC hemorrá-
gico e identificar os fatores de prognóstico de sobrevida. 

Metodologia
 Análise retrospetiva dos doentes internados na Unidade de 

AVC, com diagnóstico de AVC hemorrágico entre janeiro de 
2014 e dezembro de 2016 atendendo aos dados demográficos 
e clínico-imagiológicos, complicações e mortalidade. Os dados 
foram analisados utilizando o programa SPSS versão 22.0®.

Resultados
 Foram identificados 158 doentes, maioritariamente do sexo 

masculino (62%) e com uma idade média de 72 ± 13 anos. 
A distribuição dos fatores de risco foi a seguinte: hipertensão 
(74%), dislipidemia (39%), diabetes mellitus (30%), anteceden-
tes de AVC (25%) e hábitos etílicos marcados (18%). Os doen-
tes encontravam-se medicados com antiagregante plaquetário 
em 30% dos casos e 15% sob hipocoagulação oral, maioritaria-
mente com varfarina. À admissão, 84% dos doentes apresenta-
ram tensão arterial elevada, dos quais 29% tinham uma tensão 
arterial sistólica superior a 185mmHg ou diastólica superior a 

120mmHg. Verificou-se taquicardia em 11% da amostra. A gli-
cemia capilar foi superior a 126mg/dL em 58% dos casos. Foi 
detetado leucocitose (leucócitos >11.5x 109 /L) em 18% dos 
doentes e infeção ad initium em 15%. Em relação à TC cra-
nioencefálica de admissão, a hemorragia teve uma localização 
profunda (gânglios da base/tálamo) em 64% dos casos e lobar 
em 29% dos casos. Em 37% dos casos a TC cranioencefálica 
revelou inundação ventricular, em 34% desvio das estruturas 
da linha média e em 59% compressão do sistema ventricular, 
sendo que 13% dos casos apresentava todas estas caracterís-
ticas, o que conferiu uma taxa de mortalidade de 65% a este 
subgrupo de doentes. 41% dos casos desenvolveram infeção 
nosocomial. 

A análise estatística mostrou que existe uma associação sig-
nificativa entre um NIHSS alto à admissão e a mortalidade. Ve-
rificou-se pior sobrevida nos doentes com infeção à admissão 
(p=0.009), leucocitose (p=0.001) e nos doentes que apresenta-
ram lesão hemorrágica com inundação ventricular, moldagem 
dos ventrículos e desvio da linha média (p<0.001). Os doentes 
sob hipocoagulação, hipertensos na admissão e com hemorra-
gias lobares apresentaram uma tendência para pior prognósti-
co, mas esta não foi estatisticamente significativa.

Conclusões
 A análise desta população identifica fatores que, à admis-

são, influenciam o prognóstico dos doentes com AVC hemor-
rágico enfatizando a importância de uma intervenção precoce 
no controlo do perfil tensional, frequência cardíaca e quadro 
infecioso.

Michel Mendes, Ricardo Almendra, Rita Raimundo, Vera Espírito Santo, Ana Graça Velon, Andreia Veiga
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
E-mail: michelgmendes@gmail.com

CO28. Casuística dos doentes com sequelas de AVC internados num  
 Serviço de Reabilitação Pediátrica na última década

Introdução
O AVC em idade pediátrica é um evento raro com consequ-

ências que podem ser indetectáveis ou deixar sequelas muito 
graves. As consequências de um AVC no desenvolvimento de 
uma criança variam consoante a sua idade, localização, ex-
tensão e presença de outras comorbilidades. Os tratamentos 
de reabilitação multidisciplinares e em regime de internamento 
podem melhorar o quadro clinico e funcional em muitos destes 
casos.

       
Objectivo

Caracterizar a população de doentes com o diagnóstico de 
AVC internados no nosso serviço na última década.

Metodologia
 Estudo prospectivo, não intervencional. Coorte de 28 doen-

tes internados entre 2007-2017. Incluídos doentes em idade 
pediátrica (0-21 anos), com diagnóstico de AVC, que cumpri-
ram um primeiro programa de reabilitação em regime de inter-
namento. Foram registadas as idades em que ocorreu o even-
to, sexo, raça, comorbilidades existentes, tempo entre evento e 
internamento, duração do internamento, escala de medida de 
independência funcional (MIF) à entrada e à saída. Os subs-
cores da escala MIF, auto-cuidados, controlo de esfíncteres, 
cognitivo (comunicação+cognição social) e motor foram tam-
bém avaliados.  

Resultados
 28 doentes cumpriam os critérios seleccionados, 8 sexo 

feminino e 20 masculino. Destes, 14 sofreram um AVC de na-
tureza isquémica e 14 hemorrágica. As comorbilidades mais 
frequentes no grupo dos hemorrágicos foram as malformações 
arterio-venosas, presentes em 7 doentes. No grupo dos isqué-
micos não houve uma comorbilidade em destaque. A média de 
idades do AVC foi de 11.27 anos (mínimo 3.18 anos, máximo 
18.34). Média de duração do internamento 95.37 dias (míni-
mo 31, máximo 233), mediana de 64.5 dias. O intervalo médio 
entre o AVC e o internamento foi de 7.31 meses (mínimo 0.67 
meses, máximo 103 meses), mediana 1.4 meses. O score MIF 
médio à entrada foi 59.05 (mínimo 18, máximo 119), e à data 
de alta o score médio foi de 84.53 (mínimo 18, máximo 126). 
Os ganhos médios nesta escala foram 27.9 (mínimo 0, máxi-
mo 55), representando um aumento de (22.14%) na escala. O 
maior aumento foi verificado nos subgrupo motor 25.22%  e o 
menor no cognitivo 12.22%.

Conclusões
 Os resultados obtidos permitem inferir que um programa de 

reabilitação multidisciplinar em regime de internamento cons-
tituiu um benefício importante na recuperação após-AVC em 
doentes em idade pediátrica, o que se verificou pelo aumento 
verificado nos valores da escala MIF e seus subscores. Cabe 
à MFR ajudar a diminuir o impacto que esta patologia tem no 
desenvolvimento de uma criança, permitindo que este apesar 
de tudo, seja o mas harmonioso possível.

Tomás Stuve de Barros1, Mónica Bettencourt2, Filipe de Matos3

1-Interno de formação especifica de MFR CMR de Alcoitão; 2-Assistente Hospitalar de MFR CMR de Alcoitão;
3-Interno de formação específica de MFR HGO
E-mail: tstuvedebarros@gmail.com
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CO29. Aphasia Rapid Test (ART): Estudos de tradução, adaptação e  
 validação para a população

Introdução
A avaliação clássica da afasia é demasiado longa para que 

se possa usar como ferramenta de monitorização no contexto 
de AVC agudo. O Aphasia Rapid Test (ART) é uma escala com 
26 pontos que permite avaliar a severidade da afasia num do-
ente com AVC agudo num curto espaço de tempo.        

Objetivo
O objetivo deste estudo é adaptar e validar a escala para o 

português de Portugal. 

Métodos
 Foram incluídos 56 doentes com alteração de linguagem em 

contexto de AVC agudo, tendo sido avaliados no primeiro (D1) 
e sétimo dia (D7).  Em D7 foram avaliados por 2 avaliadores 
independentes para se avaliar concordância interavaliadores. 
Para estudar a validade concorrente, num subgrupo de 20 do-
entes foi aplicada também a Bateria de Avaliação de Afasias de 

Lisboa (BAAL). A capacidade preditiva da ART foi avaliada aos 
6 meses, através do valor da subescala de afasia da NIHSS.  

Resultados
 O alpha de Chronbach foi de 0.796. O coeficiente de con-

cordância entre os 2 examinadores foi excelente (0.985). A cor-
relação entre o ART e a BAAL é forte (r=-0.958, p<0.001). O 
estudo por gráficos de Bland-Altman corroborou as boas con-
cordância interavaliadores e validade concorrente. A ART em 
D1 é preditor independente de bom resultado a longo prazo. 

Conclusão
 Este estudo apresenta resultados confiáveis para o portu-

guês de Portugal, com valores de consistência interna, con-
cordância interavaliadores e validade concorrente adequados, 
tornnado a ART um bom instrumento para avaliação e monito-
rização da afasia em doentes com AVC.

José Beato-Coelho1; Miguel Tábuas-Pereira1; Sandra Freitas2; Dra. Joana Afonso- Ribeiro1; Joana Parra1; Cristina Martins3; Miguel Silva4; 
Maria Assunção Matos5,6; Ana Rita Nogueira7; Fernando Silva1; João Sargento-Freitas1; Gustavo Cordeiro1; Luis Cunha1,4; Isabel Santana1,4

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra - Portugal;
2-Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Coimbra - Portugal;
3-Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra - Portugal; 4 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra - Portugal;
5-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra – Portugal;
6-Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Aveiro – Portugal;
7-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra – Portugal
E-mail: jmcoelho87@gmail.com

CO30. Teste de memória dos 5 Objectos: Aplicação em pessoas com  
 afasia

Introdução
O Teste de Memória dos 5 Objectos (M5O) é simples, rápido, 

necessita de uma muito reduzida componente verbal, está va-
lidado para a população portuguesa e pode ser utilizado como 
teste de rastreio de alterações de memória em pessoas com 
afasia. 

       
Objectivos

Avaliar o desempenho no teste M5O de pessoas com afasia 
vascular isquémica e verificar qual a influência da idade, esco-
laridade, tempo de evolução, gravidade da afasia e capacidade 
de compreensão.

Método
 O teste M5O foi aplicado a indivíduos com afasia vascular 

com idade ≥ 50 anos, ≥4 anos de escolaridade e ≤30 dias ou ≥6 
meses de evolução. Verificou-se a influência da idade, escola-
ridade, tempo de evolução, gravidade da afasia e capacidade 
de compreensão no desempenho. Analisou-se a influência da 
frequência do nome dos objectos no desempenho no teste. Os 
sujeitos com afasia foram comparados a um grupo de contro-
le saudável emparelhados por idade, sexo e escolaridade, na 
proporção de uma pessoa com afasia para um sujeito controle.

Comparou-se o desempenho entre os grupos clínicos e o 
grupo de controle através de teste t para amostras indepen-

dentes. Efectuou-se uma regressão linear múltipla para veri-
ficar qual o peso das variáveis idade, escolaridade, tempo de 
evolução, compreensão e gravidade da afasia no desempenho 
do teste. Recorreu-se no grupo de pessoas com afasia a uma 
ANOVA de medidas repetidas para comparar a diferença de 
pontuação em cada um dos 5 objectos entre a primeira tentati-
va de evocação e a evocação após interferência e entre cada 
uma das duas tentativas de evocação.

   
Resultados

 Foram testados 91 indivíduos (44 agudos e 47 crónicos), 
48 mulheres, com uma média de idade 65.1±11.1 e 8.7±5.1 
de escolaridade. As pontuações variaram entre 3.7 e 4.8 na 
evocação imediata e 4.4 após interferência. A idade influencia 
o desempenho mas não a gravidade da afasia, defeito de com-
preensão ou tempo de evolução. Comparado com os controles, 
o desempenho foi mais baixo no grupo com afasia.

Conclusões
 O teste de M5O é simples, rápido e permite avaliar a popu-

lação com afasia. Esta apresenta valores mais baixos que os 
controles, mas o seu desempenho não é influenciado pelo tem-
po de evolução, gravidade da afasia e capacidade de compre-
ensão, o que constitui uma mais-valia para a aplicação deste 
teste nesta população.

José Fonseca1, Filipa Miranda2, Isabel Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Instituto de Medicina Molecular;
2-Laboratório de Terapia da Fala, Centro Hospitalar de Lisboa Norte
E-mail: jfonseca@medicina.ulisboa.pt
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CO31. Trombólise e recuperação da afasia

Introdução
Na fase aguda do AVC é extremamente difícil prever a recu-

peração da afasia por existirem muitos factores que a influen-
ciam. A introdução do tratamento trombolítico, em fase aguda, 
com as inerentes repercussões hemodinâmicas associadas, 
veio acrescentar mais uma variável a ter em conta.         

 
Objectivos

 O nosso estudo visa investigar os preditores da recupera-
ção da afasia e identificar quais os itens da escala NIHSS que 
reflectem o melhor desempenho linguístico, uma semana após 
a trombólise. 

Materiais e Métodos
 Utilizámos dados de um arquivo de pessoas com afasia 

após AVC da ACM esquerda, tratados com trombólise intra-
venosa. A recuperação da afasia foi medida por uma medida 
verbal compósita (CVS) (Σ pontuações NIHSS Linguagem + 
Perguntas + Ordens). A dimensão da lesão foi categorizada 
através da escala ASPECTS e a permeabilidade vascular foi 

correlacionada com um teste de afasia padronizado, quando 
realizados dentro de um intervalo de dois dias.

Resultados
 Dos 228 sujeitos incluídos (média de idade 67,32 anos, 131 

homens), 72% apresentaram alguma melhoria na linguagem, 
das quais foi completa em 31%. A recuperação total foi previs-
ta pela escala ASPECTS (OR = 1,65; IC 95%, 1,295-2,108; P 
<0,00) e pela gravidade inicial da afasia (OR = 0,439; IC 95%, 
0,242-0,796; P <0,007). O valor do CVS correlaciona-se me-
lhor com medidas de afasia padronizadas (quociente da afasia, 
gravidade, compreensão) do que o item NIHSS -_Linguagem.

Conclusões
 A dimensão da lesão e a gravidade inicial da afasia são 

os principais preditores da recuperação da afasia uma sema-
na após a trombólise. A pontuação do valor compósito verbal 
NIHSS parece caracterizar melhor o desempenho linguístico 
que o item isolado da linguagem da mesma escala.

José Fonseca1, Joana Morgado2, Gabriela Leal3, Ana Catarina Fonseca3, Teresa Pinho e Melo3, Isabel Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Instituto de Medicina Molecular;
2-Hospital Garcia de Orta;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Norte
E-mail: jfonseca@medicina.ulisboa.pt

CO32. Formação em teste de deglutição - ganhos em saúde de um  
 procedimento

Introdução
A deteção da disfagia e atuação precoce perante a mesma 

é fator importante na diminuição de tempos de internamento e 
complicações. É temática de investigação e intervenção por di-
ferentes profissionais de saúde, presente recorrentemente nos 
congressos da SPAVC. 

Os enfermeiros são cruciais na identificação e prevenção de 
complicações. Detetada a necessidade de melhorar o rastreio 
de disfagia implementou-se o Volume-Viscosity Swallow Test 
(V-VST), com formação pelos Enfermeiros Especialistas em 
Enfermagem de Reabilitação do serviço a toda a equipa de en-
fermagem e elaboração de Norma de Procedimento de forma 
a uniformizar atitudes.

Os autores pretendem avaliar o impacto desta intervenção 
na incidência de pneumonia nosocomial.

       
Metodologia

 Foi efetuado o registo prospetivo da aplicação de testes de 
disfagia a doentes internados numa Unidade de AVC nos 6 
meses seguintes à formação, para comparação com igual pe-
ríodo anterior. Foram documentados dados demográficos, sub-
tipo de AVC, aplicação de teste de disfagia e seus resultados, 
ocorrência e data de entubação nasogástrica e diagnóstico de 
pneumonia. Apresentam-se frequências e comparação entre 
variáveis pelos testes qui-quadrado, considerando-se estatis-
ticamente significativo valor p<0,05.  

Resultados
 Foram incluídos 155 doentes incluídos (52,3% homens, me-

diana de idades 73 anos), 89,0% tinham AVC isquémico, 6,5% 
AVC hemorrágico, 2,6% AIT e 1,9% TVC. 

Foi realizado teste de disfagia a 52,3% dos doentes, existin-
do justificação clínica para não realização do mesmo em 91,9% 
dos restantes casos. Após a formação a aplicação de teste de 
disfagia subiu de 42,3% para 62,3% (p=0,25) e do V-VST de 
39,4% para 93,9% (p<0,001). O número de doentes que não 
realizou teste quando clinicamente indicado desceu de 11,1% 
para 3,4% (p=0,015). Manteve-se semelhante a taxa de ocor-
rência de disfagia (39,7% e 38,2%, p=0,69).

Foram entubados nasogastricamente 45,2% doentes por 
uma mediana de 3 dias (1 a 71), 50,0% antes da formação e 
40,3% depois (p=0,08). O número de dias de entubação não 
variou ao longo do tempo, nem dependeu do tipo de teste re-
alizado, dependendo apenas da presença ou não de disfagia.

Diagnosticou-se pneumonia em 11,6% doentes, 77,8% dos 
episódios considerados decorrentes de aspiração. A sua ocor-
rência diminuição após a formação (15,4% vs 7,8%, p=0,003), 
com a realização de qualquer teste de disfagia (18,9% vs 
4,9%, p<0,001) e especificamente com V-VST (19,2% vs 8,7%, 
p=0,05).

Conclusões
 A análise dos dados confirma a aplicação efetiva do teste de 

avaliação da deglutição por toda a equipa de enfermagem após 
formação, com consequente ganho em saúde na diminuição do 
número de pneumonias.

Fernando Martins, Edite Sanches, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: fmctm82@gmail.com
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CO33. Um novo “olhar” na mobilidade funcional após 
 Acidente Vascular Cerebral

Introdução
As alterações do controlo postural são comuns após aci-

dente vascular cerebral (AVC), comprometendo a mobilidade 
funcional que depende da estabilidade e do equilíbrio. As al-
terações no equilíbrio poderão estar relacionadas com a inca-
pacidade de analisar corretamente as diferentes informações 
sensoriais de modo a produzir uma resposta motora adequada.         

 
Objectivo

 Verificar os efeitos dos exercícios oculomotores (EOM) e 
de estabilização do olhar (EEO), na melhoria da mobilidade 
funcional em indivíduos com alterações de equilíbrio pós AVC. 

Metodologia
 Ensaio clínico aleatorizado, controlado, sem ocultação. Os 

indivíduos referenciados ao Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação de um hospital terciário, maiores de 60 anos, 3 
a 15 meses após AVC, com alterações de equilíbrio e marcha 
autónoma constituíram a população em estudo. Após a avalia-
ção inicial, os indivíduos foram alocados por aleatorização com 
estratificação por idade, funcionalidade e equilíbrio, ao grupo 
observacional (GO) ou de intervenção (GI). O GI realizou um 
programa domiciliário de EOM e de EEO durante três sema-
nas, adicionalmente ao tratamento habitual de reabilitação. Foi 
considerado sucesso da intervenção a descida mínima de 4 
segundos no Timed Up and Go Test (TUG). Para comparar a 
mobilidade funcional entre GI e GO foi utilizado o teste Qui-

-quadrado. Foi calculado o risco relativo (RR) de sucesso, com 
o respetivo IC95%.

Resultados
 Dos 171 indivíduos referenciados, durante 40 meses, 56 

constituíram a amostra em estudo, dos quais 9 foram excluí-
dos durante a fase experimental. O GO ficou constituído por 
18 homens e 7 mulheres, com uma mediana de idade de 72 
anos [min. 65, max. 87]. O GI ficou constituído por 15 homens 
e 7 mulheres, com uma mediana de idade de 75 anos [min. 
60, max. 86]. O sucesso foi atingido em 8/22 indivíduos do GI 
(mediana da variação do TUG -1,66 segundos) e 2/25 indiví-
duos do GO (mediana da variação do TUG -0,98 segundos); 
RR=4,5; IC95% 1,08-19,18; p=0,012.

Conclusão
 De acordo com os resultados obtidos os EOM e EEO pa-

recem ser um complemento promissor à intervenção da fisio-
terapia após AVC. Este tipo de exercícios atua para além do 
sistema somatossensorial (onde se centram as abordagens 
mais tradicionais) para a recuperação da mobilidade funcional.

Agradecimentos
 Dr.ª Marta Alves e Dr. Daniel Virella (Gabinete de Análise 

Epidemiológica e Estatística do Centro de Investigação do 
Centro Hospitalar de Lisboa Central).

Anabela Correia1,2, Carla Pimenta1,2

1-Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central; 
2-Assistente convidada, ESTeSL – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
E-mail: abdcorreia@gmail.com

CO34. Estarão os Sobreviventes de AVC Satisfeitos com os 
 Cuidados de Reabilitação?

Introdução
Cada vez mais, a intervenção precoce no AVC devolve à 

sociedade sobreviventes (vs doentes), com bons prognósticos 
vitais mas com alguma incapacidade crónica.

Porém, pouca atenção é dada à perceção do mesmo relati-
vamente à sua condição, défices e impacto, ou satisfação re-
lativamente à reabilitação e integração na família/comunidade.

       
Objectivo

Neste trabalho, pretende-se avaliar o estado funcional do 
sobrevivente de AVC e grau de satisfação com os cuidados de 
reabilitação, centrado na sua perceção.

Material e Métodos
 Entre junho e setembro de 2017 aplicaram-se, aos doentes 

de AVC/AIT observados em consulta multidisciplinar pós-AVC, 
questionários (PostSTROKE-CheckList, HOSPSAT, HOME-
SAT, SATIS-STROKE) e efetuou-se a caracterização clínica/
funcional dos mesmos. Excluíram-se doentes com eventos não 
vasculares, alterações graves da fala/linguagem ou compreen-
são.  

Resultados
 Avaliaram-se 91 doentes, 63% homens; com idade média 

de 72 anos; 18% sofreram AIT, 79% AVC e 3% outros eventos 
vasculares (PRES; trombose venosa). 86% dos eventos foram 

isquémicos. O tempo médio pós-AVC foi de 3 meses; 83,5% ti-
veram alta para o domicílio e 37,4% necessitavam de cuidador 
informal. A média do IB foi 80 e da MIF 108. 

Na PostSTROKE CheckList todos apresentaram alterações, 
sobretudo (>50%) na memória, depressão, espasticidade, lo-
comoção e cuidar de si mesmo. 41% negava ter recebido infor-
mação das mudanças de estilo de vida necessárias. 

No SATIS-STROKE a maioria das atividades são realizadas 
sem dificuldade (>50% dos doentes), contudo 30% tem pelo 
menos alguma dificuldade em 2/3 das tarefas.

Os sobreviventes manifestaram, de forma global, satisfação 
relativamente ao internamento, tratamentos de reabilitação e 
cuidados domiciliários pós-alta, mas alguma insatisfação ao 
nível da quantidade de tratamento (30%), grau de recuperação 
(15%) e na informação dos cuidados domiciliares disponíveis 
da comunidade (30%).

Conclusão
 Os questionários de satisfação e funcionalidade permitem 

avaliar melhor a importância e impacto funcional do AVC na 
qualidade de vida do sobrevivente, mesmo naqueles com boas 
pontuações nas escalas funcionais. A satisfação dos sobrevi-
ventes deve ser tida como um indicador da qualidade dos cui-
dados recebidos e deverá ser um dos objetivos do internamen-
to, programa de reabilitação e retorno ao domicilio.

Joana Matos, Úrsula Martins, Rita Marques, José Bissaia Barreto, Sofia Toste, Joana Leal, Inês Táboas, Filomena Melo
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do CHEDV
E-mail: joana.ifmatos@gmail.com



R
ES

U
M

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
 O

R
AI

S

44 LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2018
PORTO12 PORTUGUÊS

CONGRESSO

AVCdo 12 PORTUGUÊS
CONGRESSO

AVCdo

CO35. O Papel da Reabilitação na Certificação das Unidades de AVC  
 pela European Stroke Organization – Experiência de uma   
 Unidade de AVC

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

talidade na Europa. Os cuidados em Unidades de AVC orga-
nizadas são considerados a base do tratamento dos doentes 
com AVC. Para melhorar a acessibilidade a estes cuidados e 
uniformizar a qualidade dos mesmos, a European Stroke Or-
ganisation (ESO) desenvolveu critérios baseados em ensaios 
clínicos randomizados, guidelines clinicas e consensus de es-
pecialistas, para a certificação destas unidades como Stroke 
Units ou Stroke Centers. Estes critérios e recomendações in-
cluem os cuidados de reabilitação em fase aguda, desenvolvi-
dos por equipas multidisciplinares organizadas, cuja actuação 
se baseia em protocolos próprios.         

 
Objectivos e Metodologia

 Propomo-nos analisar as recomendações e critérios da ESO 
para a certificação das Unidades de AVC, no que toca a reabi-
litação, com vista a evidenciar a importância desta valência na 
fase aguda do AVC, assim como partilhar a nossa experiência 
enquanto equipa de reabilitação no processo de certificação da 
Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Vila Nova de Giaia/ 
Espinho (CHVNG/E), como primeiro Stroke Center da Europa. 

Resultados
 No que se refere aos cuidados de reabilitação, as unidades 

certificadas devem incluir: uma equipa multidisciplinar com um 
Médico Especialista em Neurorreabilitação, Fisioterapeutas, 

Terapeutas da Fala, Terapeutas Ocupacionais, Enfermeiros de 
Reabilitação e apoio de Neuropsicologia. Devem ainda estar 
disponíveis protocolos de avaliação nas diferentes áreas da 
reabilitação, incluindo o de avaliação geral, da deglutição e de 
orientação após a alta hospitalar.

 A certificação da Unidade de AVC do CHVNG/ E, não só es-
timulou a melhor estruturação da equipa e meios já disponíveis, 
como a criação de protocolos de actuação próprios, adaptados 
a realidade do nosso centro. Permitiu ainda que fosse possível 
iniciar novos projectos, de forma a ir de encontro aos critérios 
já descritos, nomeadamente a colaboração com o Serviço de 
Neuropsicologia, que se encontra em desenvolvimento e a es-
timulação da eventual integração de um Terapeuta Ocupacio-
nal na equipa de reabilitação, de que ainda não dispomos de 
momento.

Conclusão
 A certificação das Unidades de AVC tem como objectivo a 

optimização e uniformização dos cuidados de saúde às vítimas 
de AVC na Europa. 

O papel da equipa de reabilitação é essencial neste proces-
so. Os critérios propostos pela ESO para a certificação das 
Unidades de AVC devem ser encarados não como um entrave 
à `certificação das mesmas, mas como um estimulo à criação 
de equipas multidisciplinares com protocolos de actuação de-
finidos e uniformizados de forma a disponibilizar cuidados de 
reabilitação de excelência.

Ana Campolargo, José Vítor Gonçalves, Joana Marques dos Santos, João Paulo Castro
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho
E-mail: anacampolargo@gmail.com
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P1. Acidente Vascular Cerebral no Algarve – Casuística da UAVC do  
 CHUA em 2016 
Mariana Figueiras, Pedro Vilas, Tânia Madureira, André Florêncio, Giovanni Cerullo, Joana Pestana, Ana Fidalgo, Ana Lopes
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro, Serviço de Medicina Interna 1, Unidade de AVC 

Introdução
O AVC é uma das principais causas de morbimortalidade 

nos países desenvolvidos e a principal causa de incapacidade 
neurológica grave. As doenças do aparelho circulatório con-
tinuaram a ser a principal causa de morte em Portugal, com 
29,8% dos óbitos registados, em 2015, mais 0,5% do que no 
ano anterior. No conjunto das doenças do aparelho circulatório, 
evidenciam-se os AVC, que representaram 10,8% do total de 
mortes no país (dados INE).

   
Objectivos

O estudo pretende caracterizar os doentes internados numa 
UAVC: género, idade, tipo de AVC, realização ou não de fibrinó-
lise, tempos porta-agulha, porta-TAC e início de sintomas-agu-
lha, complicações da fibrinólise, NIHSS à entrada e à saída.

Metodologia
Estudo observacional descritivo retrospectivo com base no 

registo clínico à data da alta dos doentes internados na UAVC 
no ano de 2016.

Resultados
De um total de 136 doentes internados na UAVC do CHUA 

mais de 70% é do sexo masculino. Em relação ao tipo de even-
to apenas 22 tiveram um AVC do tipo hemorrágico e 114 ti-
veram um evento isquémico. Destes últimos a maioria reuniu 
critérios para tratamento fibrinolítico. Quanto à escala NIHSS 
à entrada a mais baixa foi de 1 e a mais alta de 27. À saída 
o doente com maior diminuição da escala NIHSS foi de 15. 
As complicações relacionadas com a fibrinólise ocorreram em 
menos de 5% dos doentes. Em relação aos tempos estudados 
neste trabalho ainda estão sob análise estatística.  

Conclusões
O AVC isquémico foi o mais frequente em homens e repre-

senta a maioria dos AVC internados na unidade. As complica-
ções derivadas da fibrinólise verificaram-se mais doentes com 
NIHSS muito elevado à entrada e com múltiplas comorbilida-
des prévias.

P2. Infeção do trato urinário após acidente vascular cerebral 
isquémico agudo: preditores e implicações

Introdução
As infeções são comuns após AVC agudo, sendo a infeção 

do trato urinário (ITU) frequente. Pode ter impacto negativo no 
prognóstico, mas é prevenível.

Pretendemos descrever a taxa de ITU numa Unidade de 
AVC (UAVC), fatores preditivos e consequências.

      
Metodologia

 Em doentes internados numa UAVC em 12 meses recolhe-
mos retrospetivamente dados demográficos, antecedentes, 
subtipo (OCSP), gravidade (NIHSS), algaliação, ocorrência 
de ITU, duração do internamento e resultado funcional (mRS). 
Apresentam-se frequências, comparações pelos testes qui-
-quadrado, comparação de medianas e U de Mann-Whitney. O 
risco de ITU foi calculado por tabelas de contingência e regres-
são logística, com odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 
95% (IC95%).  

 
Resultados

 Incluímos 155 doentes (52,3% homens, idade mediana 73 
anos), 89,0% com AVC isquémico, 6,5% AVC hemorrágico, 
2,6% AIT e 1,9% TVC. Em 35,5% foi diagnosticada ITU, 90,0% 
após 48 horas de internamento, mais frequente nos algaliados 
(55,3% vs 16,5%, p<0,001). 

Foram algaliados 49,0%: 51,4% dos AVC isquémicos (61,5% 
submetidos a tratamento agudo e 26,1% não submetidos), 
40,0% dos hemorrágicos e 33,3% das TVC. A duração mediana 
de algaliação foi 4 dias (1 a 77 dias).

No AVC isquémico, a taxa de ITU mantém-se superior nos 

algaliados (76,5% vs 23,5%, p<0,001) e a duração mediana de 
algaliação foi superior nos doentes com infeção (2 vs 5 dias, 
p=0,03).

Influenciaram ocorrência de ITU a idade >80 anos (50,0% 
vs 31,6%, p=0,04), fibrinólise/trombectomia (43,8% vs 21,4%, 
p=0,012) e existência de enfarte total da circulação anterior 
(47,1% vs 27,1%), p=0,015). Em análise multivariada apenas 
algaliação permanece significativa (OR 4,71, IC95% 2,04-
10,90, p<0,001), e se duração >96 horas (OR 3,15, IC95% 
1,05-9,50, p=0,04).

A taxa de ITU foi superior nos doentes algaliados submetidos 
a fibrinólise/trombectomia (59,3% vs 18,9%, p<0,001) mas não 
nos algaliados sem procedimento (33,3% vs 14,7%, p=0,16). 
Esta diferença não é justificada pelo tempo mediano de algalia-
ção (ambos 4 dias, p=0,64).

Nem doença prostática, nem gravidade na escala NIHSS à 
admissão, 24 horas e alta influenciaram ocorrência de ITU.

Os doentes com ITU tiveram duração mediana de interna-
mento maior (12 vs 9 dias, p=0,04), mas sem influenciar prog-
nóstico (mRS>2 62,7% vs 46,0%, p=0,06) nem mortalidade 
(5,9% vs 5,7%, p=0,97).

 
Conclusões

 Observámos uma taxa de ITU superior à publicada. O úni-
co fator preditivo foi algaliação, principalmente >96 horas. As 
orientações para trombólise desaconselham algaliação roti-
neira, mas este procedimento foi frequente nesta terapêutica. 
A angiografia indica algaliação prévia, merecendo avaliação 
prospetiva da segurança do procedimento sem algaliação.

Edite Sanches, Fernando Martins, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada 
E-mail: edite.sanches@hgo.min-saude.pt
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P3. Mortalidade em doentes internados por AVC Isquémico: análise  
 retrospetiva de uma série hospitalar

Isabel Taveira, Hélder Pinto, Cláudia Vicente, Hipólito Nzwalo, José Sousa e Costa
Unidade de AVC, Serviço de Medicina Interna, Hospital do Litoral Alentejano
E-mail: isabeltaveira89@gmail.com

Introdução
A mortalidade intra-hospitalar associada ao AVC Isquémico 

varia entre 3% e 18%. Existem poucos estudos locais sobre 
a mortalidade intra-hospitalar em Portugal, particularmente de 
áreas geográficas periféricas. A identificação de fatores as-
sociados a mortalidade intra-hospitalar pode potencialmente 
contribuir para identificação de grupos de risco e de áreas de 
intervenção para a melhoria do prognóstico do AVC Isquémico.  

Objectivos
Identificar fatores de risco associados a mortalidade intra-

-hospitalar em doentes admitidos por AVC isquémico. 

Metodologia
 Estudo retrospetivo analítico de base hospitalar, de série 

consecutiva, de doentes admitidos por AVC Isquémico de Ja-
neiro/2012 a Dezembro/2015. Foi realizada a análise bivariada 
e multivariada para identificar os fatores demográficos e clíni-
cos preditores de morte intra-hospitalar. A significância estatís-
tica foi definida como valor de P < 0.05. A análise foi realizada 
com o programa SPSS (versão 22) (IBM Corporation, 2013).  

Resultados
Dos 851 doentes internados, 72 morreram, configurando 

uma mortalidade de 8%. Na análise bivariada, a idade avan-
çada (>70 anos) (p=0.016); a presença de Diabetes Mellitus 
(p=0.021); anemia associada a doença renal crónica (p<0.001); 
síndromes totais da circulação anterior (p<0.001); e a ocorrên-
cia de complicações infeciosas (p<0.001) associaram-se a 
morte intra-hospitalar, assim como score de Rankin modificado 
pré-ictus (mRS) >2 (p<0.01).

Os preditores da mortalidade global foram mRS ≥ 2 
(OR=11.46, IC 95%, p<0.001) e ocorrência de complicações 
infeciosas (OR=4.56,  IC 95%, p=0.007).

  
Conclusões

A mortalidade intra-hospitalar identificada está dentro dos 
valores reportados na literatura internacional. No entanto, dada 
a natureza intra-hospitalar e a análise limitada ao internamento, 
a possibilidade de viés de seleção por exclusão dos casos de 
morte pré-internamento deve ser considerada. A prevenção de 
complicações infeciosas pode potencialmente reduzir a morta-
lidade intra-hospitalar. 

P4. Hemorragia cerebral e o papel da resposta inflamatória

Mafalda Seabra1,4, Sérgio Fonseca4, Francisca Costa3, Elsa Azevedo1,2,4, Pedro Castro1,2,                
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto;
2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar de São João, Porto;
3-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de São João, Porto;   
4-Departamento de Neurociências Clinicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

Introdução
As hemorragias cerebrais espontâneas acompanham-se de 

uma resposta de stress e inflamatória sistémica, traduzida por 
hiperglicemia e aumento do rácio neutrófilos/linfócitos (RNL). 
O nosso objectivo foi determinar se estes factores afectam o 
prognóstico.        

  
Métodos

 Avaliamos os doentes admitidos no nosso centro entre se-
tembro a dezembro de 2014 com uma hemorragia cerebral es-
pontânea. Os dados clínicos, laboratoriais e radiológicos foram 
analisados de modo a avaliar a sua influência no outcome, de-
finida como mortalidade aos 30 dias e independência funcional 
aos 90 dias (Escala de Rankin modificada (ERm) ≤2).  

 
Resultados

 Foram incluídos 51 doentes. A mortalidade aos 30 dias foi 
de 40% e apenas 26% dos doentes eram independentes aos 
90 dias. Maior mortalidade e dependência aos 30 dias associa-

ram-se, à admissão, a maiores valores de glicemia (p=0,001), 
pressão arterial sistólica mais elevada (p=0,008 e 0,005, respe-
tivamente) e menor pontuação na Escala de Coma de Glasgow 
à entrada (p<0,001). Maior mortalidade também se associou a 
maior volume do hematoma (p<0,001) e menor independência 
à presença de sangue intraventricular (p=0,021) e a maior valor 
de RNL (p=0,008). No modelo de regressão logística multiva-
riada, a hiperglicemia (beta=1,02, IC95% 1,01-1,05; p=0,019) e 
RNL (beta=1,49, IC95% 1,01 – 1,79, p=0,046) foram preditores 
de dependência aos 90 dias, mas não de mortalidade (p>0,05).

Conclusões
 Uma reposta inflamatória de stress inicial mais exuberante, 

evidenciada por valores mais elevados de glicemia e aumento 
do RNL, parecem ser um fator de mau prognóstico funcional 
nas hemorragias intracerebrais espontâneas. Futuramente, es-
tes marcadores poderão ajudar na seleção de doentes para 
tratamento diferenciado na fase aguda. 
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P5. Angio-TC multifásica – uma alterativa na avaliação imagiológica  
 da Via Verde do AVC

P6. Estado Neurológico e Funcionalidade dos Utentes Submetidos  
 a Terapêuticas de Reperfusão na Via Verde do AVC: Projeto de  
 Investigação

Introdução
O AVC constitui um grave problema de saúde, associa-

do a elevada mortalidade e incapacidade. O seu tratamento 
na fase aguda passou a ser uma emergência médica com o 
aparecimento das terapêuticas de reperfusão. O sucesso des-
tas terapêuticas (trombólise EV e/ou trombectomia) são tanto 
mais eficazes quanto mais cedo forem administradas, podendo 
provocar a remissão dos défices neurológicos e consequente 
impacto na funcionalidade do utente. 

A Via Verde (VV) do AVC é uma via prioritária, emergente 
sendo o objetivo aumentar a reperfusão na fase aguda, tendo 
assumido nova organização na Unidade de AVC do Funchal 
desde Março de 2017.

        
Objectivos

 São objetivos deste projeto de investigação: (1) comparar 
o estado neurológico dos utentes admitidos pela VV AVC, na 
admissão e aquando da alta; (2) comparar o nível de funciona-
lidade dos utentes admitidos pela VV AVC, no primeiro levante 
e aquando da alta; e (3) analisar as relações entre estas variá-
veis e género, idade, dias de internamento, tempos sintomas-
-porta, porta-imagem, porta-agulha, e tipo de procedimento. 

 
Metodologia

Estudo quantitativo, longitudinal.
População: Utentes da Unidade de AVC (entre Outubro e 

Dezembro 2017).
Variáveis e instrumentos: (1) estado neurológico, avaliado 

através da escala NIHSS; (2) funcionalidade, através do Índice 
de Barthel; e (3) variáveis de caracterização através de formu-
lário preenchido pelo enfermeiro.

Procedimentos: A avaliação do estado neurológico é realiza-
da na admissão e aquando da alta; a funcionalidade é avaliada 
no levante e alta; o registo dos tempos é efetuado em minutos.

Análise / Discussão dos Resultados
 Estando a colheita de dados prevista para o período entre 

Outubro e Dezembro de 2017, resultados preliminares serão 
apresentados em Janeiro de 2018. Será utilizada estatística 
descritiva e inferencial, com recurso ao software estatístico 
SPSS.

Conclusões
 Com este estudo, pretende-se apresentar resultados preli-

minares da eficácia das terapêuticas de reperfusão realizadas 
nesta unidade, após reorganização da VV AVC.

Referências
 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute 

Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From 
the American Heart Association/AmericanStroke Association. 
2013.

Introdução
O tratamento do AVC isquémico agudo por oclusão de gran-

de vaso tem sido alvo de grande evolução, sobretudo com a 
comprovação do benefício da trombectomia mecânica. 

A sua aplicação depende da seleção adequada dos doen-
tes, sendo um dos fatores mais importantes a demonstração 
de penumbra isquémica significativa, frequentemente avaliada 
pela TC de perfusão. Outro fator preponderante e intimamente 
relacionado com a preservação da penumbra isquémica é a 
existência de circulação pial colateral, que pode ser estimada 
pela angio-TC multifásica.

Esta técnica consiste na realização de três aquisições he-
licoidais sucessivas que permitem, além de demonstrar uma 
oclusão arterial, avaliar o grau de circulação colateral em fases 
temporais distintas. A correlação entre o grau de colateralidade 
e o outcome clínico ainda é alvo de investigação. Um estudo a 
decorrer incluiu doentes com circulação colateral considerada 
moderada ou boa, enquanto o estudo ESCAPE utilizou como 
critério de inclusão a presença de circulação colateral ≥50% do 
território em isquemia.

A angio-TC multifásica apresenta vantagens em relação à 
TC de perfusão, nomeadamente minimização de artefactos 
relacionados com o movimento, menores doses totais de con-
traste e radiação e ausência de necessidade de pós-processa-
mento das imagens.

        
Caso clínico

 Mulher de 76 anos, com antecedentes de fibrilhação auricu-

lar hipocoagulada, admitida no serviço de urgência, por instala-
ção súbita de défice motor esquerdo, com 3 horas de evolução. 
O exame neurológico à admissão revelava anosognosia, as-
somatognosia, hemianópsia homónima esquerda, hemiparésia 
(grau 2) e hemi-hipostesia esquerdas, pontuando 16 na escala 
NIHSS.

A TC cerebral simples demonstrava pequena área de enfarte 
agudo em território profundo da artéria cerebral média (ACM) 
direita, perfazendo 8 pontos na escala ASPECTS. Devido ao 
grau elevado de agitação da doente, optou-se pela realização 
de angio-TC multifásica, em detrimento do habitual estudo de 
perfusão que, além de documentar oclusão do topo da artéria 
carótida interna direita e segmento M1 da ACM, revelou um 
padrão de circulação colateral moderado, pelo que se proce-
deu à realização de trombectomia mecânica, onde se obteve 
recanalização total (TICI3).

Reavaliação às 24 horas revelava melhoria do estado neu-
rológico, mantendo hemi-extinção visual, discreta hemiparesia 
e hemi-hipostesia esquerdas, pontuando 5 na escala NIHSS. 
A TC cerebral de controlo mostrava enfarte nas áreas previa-
mente visualizadas no estudo da admissão, sem novas áreas 
de enfarte agudo.

Conclusões
 A angio-TC multifásica é uma ferramenta útil na avaliação da 

indicação para trombectomia mecânica, sobretudo em doentes 
agitados. Mais estudos são necessários para melhorar a sua 
aplicação no algoritmo do AVC agudo.

Joel Pereira1, Arlinda Oliveira2, Ricardo Rodrigues1, Sofia Andrade1, Sílvia Fernandes2

1-Unidade de AVC, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., Funchal, Portugal;
2-Enfermagem de Reabilitação, Unidade de AVC, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., Funchal, Portugal
E-mail: joelper@gmail.com

Luís Albuquerque, Catarina Mendes Pinto, José Pedro Rocha Pereira,  Ângelo Carneiro
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: luis.pinheiro87@gmail.com
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P7. Avaliação e intervenção do Psicólogo em casos de 
 Acidente Vascular Cerebral 

O envelhecimento surge associado a um processo marcado 
por alterações biológicas, psicológicas e sociais. Estas altera-
ções podem refletir-se ao nível do comportamento, tipos de ati-
vidades e interações sociais. O envelhecimento é um processo 
que ocorre ao longo do tempo, de forma progressiva e varia de 
indivíduo para individuo. 

Na sociedade atual, o envelhecimento tem sido um impor-
tante fenómeno social, devido ao aumento da longevidade, 
redução da taxa de natalidade, conduzindo a um aumento da 
população idosa (Moreira& Nogueira, 2008, Hartmann, 2008, 
Couto 2005, Ferreira-Alves & Novo, 2006).

O acidente vascular cerebral (AVC) é muito comum na po-
pulação idosa e é uma das principais causas de morte a nível 
mundial. São variados os défices resultantes de um AVC a nível 
físico, cognitivo-comportamental e emocional.  É essencial a in-
tervenção de uma equipa multidisciplinar com vários profissio-
nais especializados como: médicos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos 
e assistentes sociais. Os objetivos da equipa multidisciplinar 
são: maximizar a recuperação do doente e facilitar a sua rein-

tegração no ambiente familiar e social. As etapas do processo 
passam por prevenção, controlando os fatores de risco; trata-
mento agudo, reduzir a repercussão e a reabilitação permitir ao 
doente lidar com a sua incapacidade e tornar-se o mais inde-
pendente possível. 

O papel do Psicólogo Clínico é fulcral em todo este processo. 
Neste sentido é importante que o Psicólogo, forneça informa-
ções e apoio ao doente e seus familiares; assim como fazer 
uma avaliação e intervenção na modificação de comportamen-
tos que estejam a interferir com o seu bem-estar. 

Com a minha comunicação no congresso pretendo desen-
volver o conceito de envelhecimento, avc e consequências, 
assim como alguns testes importantes feitos pelo psicólogo 
que avaliem o doente afetado por avc e principais formas de 
intervenção: tratamento através de medicação antidepressiva, 
terapia cognitivo-comportamental e apresentação de um plano 
de desenvolvimento individual e atividades.

Palavra-chave: envelhecimento, intervenção, psicólogo, 
Key-words: aging, intervention, psychologist.

Teresa Santos Moreira Dias
Centro de explicações do Sameiro
E-mail: teresasmdias@gmail.com 

P8. Abandono terapêutico em doentes com AVC: um caso clínico

Introdução
O Acidente vascular cerebral (AVC) é considerado uma epi-

demia mundial e um problema de saúde pública. A nível mun-
dial os dados mencionam que o AVC é a segunda causa prin-
cipal de morte e é uma das principais causas de incapacidade. 
É salientar, que os dados são alarmantes, em que a cada ano 
cerca de 15 milhões de pessoas sofrem um AVC, em que 5 
milhões de doentes com AVC, acabam por falecer. 

No entanto, a OMS refere que um dos pilares para o sucesso 
na prevenção e na gestão das doenças cardiovasculares é a 
adesão ao regime terapêutico, por parte do doente.

Caso clínico
 O caso clínico de enfermagem foi elaborado segundo a me-

todologia da NANDA-Internacional.
(1) Avaliação: Homem de 55 anos com antecedentes de hi-

pertensão arterial e dislipidémia, e com história de fraca ade-
são ao regime terapêutico, tendo como motivo de internamento 
no hospital um AVC lacunar. Doente consciente e orientado au-
topsíquica e no tempo e espaço. Sem deficit neurológico e mo-

tor. Pele integra.  Independente nas atividades de vida diárias. 
(2) Diagnóstico de enfermagem: Falta de adesão terapêutica 

que pertence à Classe 2- Controlo da saúde, do Domínio 1- 
Promoção da saúde.

(3) Intervenção de enfermagem:
As intervenções de enfermagem para o abandono terapêu-

tico são nomeadamente, identificar as causas de fraca adesão 
do regime terapêutico; explicar a necessidade de adesão do 
regime terapêutico; educar o doente sobre a gestão do regime 
terapêutico; utilizar estratégias comportamentais (lembretes 
e o reforço do comportamento do doente); utilizar estratégias 
educativas; motivar e elogiar a adesão do regime terapêutico e 
articular com Enfermeiro de família.

(4) Outcome: Adesão da autogestão do regime terapêutico 
por parte do doente.

  
Conclusão

 O enfermeiro tem um papel relevante e fundamental na oti-
mização da adesão terapêutica do doente, o que contribui para 
a promoção da saúde no doente com AVC.

Helga Martin, Josefina Pina, Idália Matias 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Faro, Portugal
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P10. Vasculopatia de Moyamoya – 3 casos clínicos

P9. Síndrome de Vasoconstrição Cerebral Reversível: 
 revisão de 7 casos

Introdução
A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) é 

caracterizada por cefaleias recorrentes de carácter explosivo e 
estenoses multifocais reversíveis das artérias cerebrais, com 
ou sem sinais neurológicos focais associados. Trata-se de uma 
entidade nosológica clinicamente importante, considerando a 
sua incidência em indivíduos jovens e a possibilidade de com-
plicações graves, nomeadamente AVC isquémico ou hemorrá-
gico.  

  
Objectivos

 Caracterização clínica, imagiológica e prognóstica de um 
conjunto de doentes com SVCR.

    
Métodos

 Revisão dos processos electrónicos de doentes internados 
no Hospital de Braga (2015-2017) com o diagnóstico de SVCR.

Resultados
Incluíram-se sete doentes, quatro do sexo masculino, com 

idade média de 41 anos (23-67). A SVCR foi espontânea em 
três doentes e secundária em quatro, ao puerpério (1 doente), 
disautonomia em contexto de síndrome de Guillain-Barré (1) 
e exposição a canabinóides (1) ou inibidores selectivos de re-
captação de serotonina (1). A principal forma de apresentação 

foi cefaleia recorrente de carácter explosivo (6 doentes), com 
desencadeante das cefaleias identificado em três doentes: ac-
tividade sexual (3 doentes), manobras de valsalva (1), esforço 
físico (1). Três doentes apresentaram défice neurológico focal. 
O estudo angiográfico na admissão foi normal em dois doen-
tes, com tempo médio entre o início da clínica e o diagnóstico 
de 8 dias (tempo indeterminado num doente). Observaram-se 
várias complicações: hemorragia subaracnoideia (2 doentes), 
hemorragia intracerebral (2), enfarte cerebral (1) e crises con-
vulsivas (1). Cinco doentes foram tratados com nimodipina e a 
reversibilidade da vasoconstrição foi comprovada, em média, 
107 dias (12-254) após o estudo angiográfico diagnóstico. Três 
doentes ficaram com défices persistentes e não se verificou 
nenhum óbito.

Conclusões
 Esta série mostra a heterogeneidade dos precipitantes e 

complicações associadas à SVCR. O diagnóstico desta entida-
de nem sempre é óbvio, sobretudo quando o quadro se resume 
a cefaleia isolada ou quando o estudo angiográfico inicial é nor-
mal. Pensa-se que alguns casos diagnosticados como cefaleia 
primária possam tratar-se de SVCR não identificada, sendo 
fundamental incluir esta entidade no diagnóstico diferencial de 
doentes com cefaleia de carácter explosivo, ainda que a inves-
tigação inicial seja negativa. 

Margarida Lopes1, Eduardo Freitas1,2, Ana Filipa Santos1, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo
E-mail: margaridarl90@gmail.com

Introdução
A doença de Moyamoya representa uma patologia cerebro-

vascular crónica de etiologia provavelmente genética, caracte-
rizada por estenose progressiva da porção terminal da artéria 
carótida interna, uni ou bilateralmente, bem como por uma rede 
vascular colateral adjacente. O paradigma clínico na criança  
são os sintomas isquémicos, podendo também haver défice 
cognitivo, epilepsia ou movimentos involuntários. Quando as-
sociada a outras patologias, assume a denominação de síndro-
me de Moyamoya. A angiografia convencional e a Angio-RM 
estabelecem o diagnóstico definitivo. Enquanto que nos países 
asiáticos constitui uma causa importante de acidente vascular 
cerebral, nos ocidentais a sua baixa incidência pode elevar o 
limiar de suspeição diagnóstica.  

  
Casos clínicos

Serão apresentados três casos de vasculopatia de Moya-
moya com ênfase nas suas características imagiológicas. O 
primeiro caso clínico retrata um menino de 18 meses internado 
por hemiparésia esquerda de instalação aguda, submetido a 
RM cerebral que revelou lesão cortical extensa, fronto-parieto-
-insular direita, bem como outras focais no centro semi-oval e 
na coroa radiada ipsilaterais. O estudo angiográfico revelou 
oclusão do topo da artéria carótida interna direita. Colocou-se 
a hipótese diagnóstica de vasculopatia de etiologia auto-imune 
e foi iniciada corticoterapia. Um dia após a alta, apresenta nova 
hemiparésia, desta vez direita, com lesões de novo a nível 

estriato-capsular, na coroa radiada, centro semi-oval e corti-
cofrontal, insular e temporal superior esquerdos. Os estudos 
angiográficos mostraram estenose progressiva das artérias do 
polígono de Willis. Após o diagnóstico, foi submetido a revas-
cularização cerebral e iniciou desmame da corticoterapia. No 
segundo caso, uma adolescente de 14 anos com antecedentes 
pessoais de tiroidite auto-imune era seguida em consulta exter-
na por cefaleia com características migranosas. Fez RM cere-
bral que revelou diminuição global do fluxo sanguíneo cerebral, 
lesões glióticas na substância branca em território de frontei-
ra e padrão angiográfico típico. A doente não foi submetida a 
cirurgia por recusa dos pais. Por fim, um adolescente de 14 
anos apresentou dois episódios de défices neurológicos focais 
transitórios, um com parésia braquial direita e outro com afasia. 
A RM cerebral revelou lesões cortico-subcorticais, fronto-tem-
poro-insular e parietal esquerdas. Apresentava as alterações 
angiográficas em questão e foi submetido a revascularização 
cerebral.

 
Conclusão

 A Doença e o síndrome de Moyamoya retratam uma entida-
de pouco frequente no mundo ocidental e a sua consideração 
no diagnóstico diferencial pode ser tardia. Pretendemos com 
estes casos alertar para a sua existência, minimizando o atra-
so diagnóstico e permitindo uma intervenção terapêutica mais 
atempada.

Hugo Dória1, Luís Cardoso1,  Ângelo Carneiro1, Cristina Garrido2, Inês Carrilho2, Sónia Figueiroa2, Teresa Temudo2, Manuela Santos2

1-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto, Hospital de Santo António, Porto;
2 – Serviço de Neuropediatria, Centro Hospitalar do Porto, Centro Materno-Infantil do Norte, Porto
E-mail: martins-hugo@campus.ul.pt
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P11. Síndrome de Moya-Moya em doente com aterosclerose cervico 
 -encefálica - abordagem multidisciplinar e multihospitalar
Ana Palricas1,2, Gil Nunes1,3, Ana Nunes2, Denise Lopes1,2, Socorro Piñeiro1,3, Ana Pidal1,2, Candida Barroso3, Carlos Vara Luiz4, 
Alexandre Amaral-Silva1,3

1-Unidade de AVC, Hospital Vila Franca de Xira; 2-Serviço de Medicina, Hospital Vila Franca de Xira; 
3- Unidade de Neurologia, Hospital Vila Franca de Xira; 4-Serviço de Neurocirurgia, Hospital de São José, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
E-mail: ana.palricas@hvfx.pt

P12. As dificuldades na definição da etiologia de um 
 “enfarte migranoso”

Introdução
A estenose lentamente progressiva do segmento terminal 

das artérias carótidas internas (ACI) e segmento proximal das 
artérias cerebrais anteriores (ACA) e médias (ACM) condiciona 
um compromisso crónico da perfusão cerebral e pode levar ao 
desenvolvimento compensatório de uma rede de finos vasos 
colaterais. Este padrão angiográfico de vascularização é co-
nhecido como Moya-Moya, característico da doença primária 
(D. Moya-Moya) ou associado a outras situações que condi-
cionem compromisso crónico da perfusão cerebral (Síndrome 
Moya-Moya). Não existe tratamento curativo, centrando-se a 
terapêutica na otimização da perfusão cerebral através de es-
tratégias de revascularização cirúrgica. 

      
Caso clínico

Mulher, 45 anos, caucasiana, com hipertensão arterial, dis-
lipidemia e tabagismo. Recorreu ao serviço de urgência por 
diminuição da força à esquerda e alteração da fala, de início 
súbito. À observação: disartria ligeira, parésia facial central 
e hemiparésia esquerdas (NIHSS=6). Realizou TAC-CE que 
mostrou múltiplas áreas de hipodensidade, sugerindo hipoper-
fusão crónica no território da ACM e ACA direitas e angioTAC 
evidenciando oclusão dos segmentos M1 de ambas as ACMs e 
circulação colateral de pequenos vasos compatível com padrão 
Moya-Moya bilateralmente. 
No internamento na UAVC, manteve-se estável, persistindo os 
défices neurológicos registados na admissão. Realizou eco-
doppler cervical e transcraniano que mostrou estenose signi-
ficativa da carótida externa bilateralmente, oclusão distal da 

ACM direita, estenose significativa proximal da ACM esquerda 
e circulação posterior com velocidades de fluxo aumentadas 
compatíveis com fenómeno compensatório. Restante estudo 
etiológico sem alterações de relevo.
Foi discutida a situação com a equipa de Neurocirurgia do 
Hospital de referência sendo a doente encaminhada para cirur-
gia de revascularização. Para melhor caracterização, realizou 
RMN-perfusão que mostrou marcada hipoperfusão dos territó-
rios carotídeos, de predomínio direito, e angiografia cerebral 
que confirmou os achados do estudo por AngioTAC. Foi pos-
teriormente submetida a cirurgia com anastomose terminolate-
ral da artéria temporal superficial direita com a ACM direita. A 
TAC-CE de controlo não mostrou evidência de complicações. 
A angiografia de reavaliação mostrou aumento da perfusão 
vascular no hemisfério direito, bem como patência vascular do 
bypass. Teve alta com os défices descritos à admissão, refe-
renciada para reabilitação.
        
Conclusão

A aterosclerose da ACI e dos seus ramos terminais pode 
manifestar-se por hipoperfusão crónica dos territórios subsidiá-
rios. O raro desenvolvimento de uma rede colateral com padrão 
Moya-Moya pode ser insuficiente para assegurar a adequada 
perfusão cerebral, justificando cirurgia de revascularização. 
Nestas situações menos frequentes, o estudo criterioso e a 
adequada articulação entre equipas multidisciplinares são fun-
damentais na orientação dos doentes permitindo a otimização 
do prognóstico funcional.

Introdução
Nas últimas décadas vários estudos epidemiológicos têm re-

latado uma possível associação entre enxaqueca e AVC isqué-
mico, em particular a enxaqueca com aura, sendo propostos 
múltiplos mecanismos potencialmente responsáveis pela ocor-
rência de AVC isquémico nestes doentes.   

       
Caso Clínico

 Caso 1, mulher, 21 anos, fumadora, com antecedentes de 
enxaqueca com aura visual episódica, admitida por cefaleia 
de características migranosas e amputação do campo visual 
esquerdo, semelhante aos episódios anteriores, exceto na du-
ração dos sintomas (presentes há 5 dias). Ao exame neuroló-
gico destacava-se hemianopsia homónima esquerda, sem ou-
tras alterações. Dos exames realizados salienta-se a RM-CE, 
que evidenciou lesão isquémica no território cortico-subcortical 
da artéria cerebral posterior (ACP) direita. O ecocardiograma 
transtorácico com injeção de solução salina revelou possível 
foramen oval patente (FOP), posteriormente confirmado por 
ecocardiograma transesofágico. 

Caso 2, homem, 35 anos, fumador, com antecedentes de en-
xaqueca com aura visual episódica, desde a infância, admitido 
por perturbação visual referida ao hemicampo direito, nomea-
damente escotomas cintilantes com espectro de fortificação e 
figuras geométricas, associada a sensação de amputação do 
campo visual direito, com 3 horas de duração e posteriormen-
te cefaleia frontal pulsátil e cervicalgia direita, com náuseas e 
vómitos. Ao exame neurológico apresentava hemianópsia ho-

mónima direita, sem outras alterações. A RM-CE com estudo 
arterial evidenciou AVC isquémico no território cortico-subcorti-
cal da ACP esquerda, sem estenoses ou dissecções arteriais. 
O ecocardiograma transesofágico revelou a presença de FOP. 

Nos 2 casos, o restante estudo etiológico não demonstrou 
quaisquer alterações potencialmente implicadas na etiologia 
dos AVCs.

Conclusão
 Descrevemos 2 casos de AVC isquémico com critérios de 

enfarte migranoso (considerando a classificação da Internatio-
nal Classification of Headache Disorders 3). Nestes casos ra-
ros de AVC associado a enxaqueca são mais tipicamente iden-
tificadas múltiplas pequenas lesões isquémicas, sendo menos 
frequente a presença de enfartes resultantes da oclusão de 
um grande vaso. Nos casos descritos com oclusão de gran-
de vaso, as lesões isquémicas identificadas afetam sobretudo 
o parênquima cerebral correspondente à circulação posterior, 
como aconteceu nos nossos doentes. Nos 2 casos descritos, 
apesar do shunt identificado não ser sugestivo de um FOP de 
grandes dimensões, a morfologia do enfarte documentado é 
muito sugestiva de um mecanismo embólico. Podemos assim 
considerar a provável interação e potenciação de diferentes 
mecanismos, nomeadamente aqueles presumivelmente ine-
rentes à enxaqueca com aura (“spreading depression”, dis-
função endotelial) e outros como alterações estruturais inatas 
(FOP) e factores de risco adquiridos (tabagismo) que, em con-
junto, podem promover os eventos isquémicos descritos.

Ana Gonçalves, Vanessa Silva, Nuno Inácio 
Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz  ngelo, Loures
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P13.  Síndrome Sneddon, casuística de uma consulta de doença  
 cerebrovascular

P14. Uma causa rara de AVC

Introdução
A Síndrome de Sneddon (SS) é uma vasculopatia trombó-

tica não-inflamatória rara caracterizada pela combinação de 
doença cerebrovascular, HTA e livedo racemosa. A incidência 
é estimada em 4 por 1 milhão por ano na população em geral, 
e geralmente ocorre em mulheres em idade fértil. A etiologia é 
desconhecida e menos de 50% dos casos associam-se à Sín-
drome Antifosfolípidico.        

Objectivos
Realizar uma análise retrospectiva dos doentes com SS se-

guidos na consulta de doenças cerebrovasculares; identificar 
as características clínicas e imagiológicas associadas.
 
Métodos

Analisamos, retrospectivamente, os registos dos doentes 
seguidos na consulta de doença cerebrovascular de Janeiro 
a Novembro de 2017 (N=742). Identificamos os que cumpriam 
critérios para o diagnóstico de SS. Excluímos doentes com 
outra etiologia para os eventos vasculares, de acordo com o 
TOAST.

Resultados
 Dois doentes cumpriam critérios clínicos para SS.  
  

Caso 1
 Senhora de 49 anos, hipertensa com instalação aguda de al-

terações da linguagem em 2014. Objectivamente apresentava 
défice de fluência verbal, disgrafia e livedo racemosa exube-
rante nos membros inferiores. A RMN-CE mostrou sequelas de 
enfartes cortico-subcorticais na região fronto-temporal esquer-
da e parietais bilaterais. Do estudo etiológico realizado, apre-
sentava anticorpos antifosfolipidicos (AAF) positivos, tendo ini-

ciado hipocoagulação. Sem novos eventos mas com queixas 
mnésicas no follow-up.

Caso 2
 Senhora de 43 anos com antecedente de hipertensão que 

desde 2012 apresentava episódios transitórios de amauro-
se fugaz e défice motor no MSD. Sem alterações ao exame 
neurológico mas apresentava livedo racemosa nos membros. 
A RMN-CE revelou múltiplas lesões de substância branca sub-
cortical bi-hemisférica com predomínio posterior, a correspon-
der a lesões de natureza vascular isquémica.  Constatados 
AAF positivos tendo sido hipocoagulada. Sem novos eventos 
mas com queixas mnésicas no follow-up.

Discussão
 Encontramos 2 casos de SS, o que representa 0,27% da 

nossa coorte, sendo esta uma frequência de ocorrência rela-
tivamente idêntica à reportada na literatura. Todos os doentes 
apresentavam AAF positivo. Não existe um padrão imagiológi-
co específico desta síndrome tal como representado nos dois 
casos: lesões corticais (caso 1) e lesões subcorticais e leuco-
araiosis (2 caso).

Conclusão
 A fisiopatologia da Síndrome de Sneddon não é totalmente 

compreendida. A evidência de trombose vascular e recanaliza-
ção na pele e cérebro bem como a presença de alterações ana-
líticas relacionadas com a coagulação suportam a convicção 
da coagulopatia como principal mecanismo. Apesar da raridade 
desta síndrome, o seu diagnóstico atempado permite alterar o 
tratamento preventivo e provavelmente o prognóstico de recor-
rência de eventos vasculares a curto prazo e défices cognitivos 
a longo prazo.

Introdução
A síndrome de Osler-Weber-Rendu, também designada 

Telangiectasia hemorrágica hereditária, é uma patologia rara 
com padrão autossómico dominante de hereditariedade, ca-
racterizada por aparecimento de malformações arteriovenosas 
em múltiplos órgãos. Apresentamos 2 casos numa família com 
manifestações clínicas distintas.       

Casos clínicos
 Senhora de 55 anos internada no serviço de Medicina Inter-

na com evolução favorável de síndrome infecioso gastrointes-
tinal agudo sob ciprofloxacina. Como antecedentes de relevo a 
referir Carcinoma mamário, submetida a mastectomia radical 
bilateral 5 anos antes, atualmente sob hormoterapia. Ao 3º dia 
de internamento iniciou quadro rapidamente evolutivo iniciado 
por parestesias dos membros inferiores e culminando em pa-
raparésia flácida com reflexos osteotendinosos 1+, sem alte-
rações sensitivas e com RCP em flexão bilateral, associada a 
retenção urinária e disautonomia. No período de 24h evoluiu 
com insuficiência respiratória grave e manifestou défice motor 
braquial direito com sinal de Babinski bilateral na ausência de 
compromisso sensitivo. Sem alterações analíticas de relevo, 
serológicas ou do líquor. RMN do neuroeixo com evidência de 
lesões de natureza isquémica recentes, cortico-subcorticais, 
frontoparietais bilaterais, de provável etiologia embólica. O 
extenso estudo realizado revelou volumosa malformação vas-
cular (MAV) no lobo pulmonar superior esquerdo e o ecocar-
diograma transesofágico com microbolhas comprovou shunt 
direito-esquerdo. Foi submetida a intervenção vascular bem 

sucedida com embolização e exclusão da MAV, verificando-se 
porém extensa trombose das veias ilíacas comuns e da veia 
subclávia direita aquando da realização do procedimento, pelo 
que foi iniciada terapêutica hipocoagulante.

Durante uma das visitas de familiares à doente, o filho de 30 
anos referiu cefaleia holocraniana de intensidade elevada com 
3 semanas de evolução, associada a náuseas e vertigem. An-
tecedentes de epistáxis frequente durante a infância. Ao exame 
objetivo apresentava telangiectasias mucocutâneas, com exa-
me neurológico sem alterações. O estudo imagiológico mos-
trou hematoma intra-axial frontal direito em fase de reabsorção. 
Realizou Angio-RMN CE e Arteriografia cerebral clássica sem 
evidência de alterações vasculares, nomeadamente shunts ar-
terio-venosos. Como intercorrência, cerca de 2 semanas após 
a alta, iniciou queixas álgicas no membro inferior esquerdo, que 
após estudo se verificou corresponder a trombose venosa pro-
funda, pelo que iniciou hipocoagulação e controlo imagiológico 
apertado da lesão hemorrágica cerebral. Realizado teste ge-
nético para Síndrome de Osler-Weber-Rendu, que se encontra 
em curso.  

 
Conclusão

 A Síndrome de Osler-Weber-Rendu, para além das compli-
cações isquémicas e hemorrágicas associadas a MAV, apre-
senta um risco aumentado de tromboembolismo venoso, cujo 
mecanismo permanece indeterminado. Apresentamos estes 
casos com o intuito de mostrar as diversas manifestações clíni-
cas desta causa incomum de AVC. 

Raquel Rocha, Vanessa Carvalho, Filipe Correia
Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
E-mail: raquelrocha6418@gmail.com

Rita Raimundo, Ricardo Almendra, Michel Mendes, Vera Espírito Santo, Andreia Veiga
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
E-mail: ritaraimundo15@gmail.com
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P15. Síndrome de hiperperfusão cerebral após angioplastia arterial  
 intracraniana
Luís B. Cardoso, Hugo Dória, Catarina Pinto, Ângelo Carneiro
Centro Hospitalar do Porto, Porto
E-mail: luis.branco.cardoso@gmail.com

Introdução
A síndrome de hiperperfusão cerebral (SHC) é uma compli-

cação bem documentada da endarterectomia e angioplastia 
carotídeas. Comparativamente, existem menos casos descri-
tos na literatura acerca do dano de reperfusão cerebral após 
angioplastia de vasos intracranianos. A SHC pode ser definida 
como uma lesão cerebral focal que ocorre até 30 dias após 
procedimento de revascularização e é caracterizada por ma-
nifestações clínicas como cefaleias, crises epiléticas, défices 
neurológicos focais ou depressão do estado de consciência. As 
alterações imagiológicas incluem edema cerebral, hemorragia 
intracraniana ou evidência de hiperperfusão (aumento do fluxo 
sanguíneo cerebral superior a 100% em relação aos valores 
prévios). O reconhecimento clínico precoce é crucial uma vez 
que o edema cerebral pode ser revertido nas etapas iniciais. No 
entanto, quando há progressão para hemorragia endocraniana, 
as taxas de mortalidade podem chegar aos 50%.  

  
Caso clínico

Mulher de 71 anos seguida na consulta de Neurologia por 
AITs recorrentes, com ano e meio de evolução, caracterizando-
-se por disartria e défice motor esquerdo. Tinha antecedentes 
de DM e HTA, sob terapêutica farmacológica, nomeadamen-
te, dupla antiagregação, antidiabético oral e estatina. Em RM 
e Angio-TC recentes observavam-se lacunas isquémicas em 
território fronteira das artérias cerebral anterior e média (ACA 
e ACM), bilateralmente, e estenose suboclusiva do segmento 

M1 da ACM e de 70% do segmento A1 da ACA direitas. Re-
correu ao serviço de urgência por agravamento da hemipa-
resia esquerda, com flutuação dos défices, desde há quatro 
dias. Ao exame neurológico apresentava hemiextinção visual 
esquerda, hemiparesia e hemihipostesia esquerdas. A TC de-
monstrava agravamento das lesões isquémicas hemisféricas 
direitas e lesão focal córtico-subcortical frontal direita de novo. 
No dia seguinte realizou-se angioplastia com balão seguida 
de colocação de stent (2,5x15mm) no segmento M1 direito e 
angioplastia com balão do segmento A1 direito, com franca 
melhoria do preenchimento arterial a jusante. Sem complica-
ções angiográficas, a doente manteve dupla antiagregação e 
vigilância tensional com valores de pressão arterial média que 
oscilaram entre 88 e 105mmHg. Cinco dias depois apresentou 
rápido afundamento para estado comatoso. A TC revelou volu-
moso hematoma agudo intraparenquimatoso fronto-insular di-
reito. Sem indicação para abordagem neurocirúrgica, a doente 
faleceu nesse dia.      

 
Discussão

 A isquemia cerebral crónica secundária a estenose leva a 
vasodilatação crónica, perda da autorregulação e consequente 
ausência de vasoconstrição que proteja o leito vascular. Um 
aumento agudo da pressão de perfusão cerebral em áreas de 
tecido enfartado/hipoperfundido pode levar a hemorragia in-
traparenquimatosa. Vigilância clínica e controlo tensional são 
cruciais nas semanas seguintes à angioplastia.

P16. Disseção carotídea associada à prática desportiva – Body Pump

Sofia Grenho Rodrigues1,2, Diana Aguiar de Sousa2, Patrícia Canhão2

1-Unidade de AVC, Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria - CHLN, Lisboa. 2-Serviço de Neurologia do Hospital da Luz, Lisboa
E-mail: anasofia.grodrigues@gmail.com

Introdução
As disseções dos vasos cervicais constituem uma causa 

pouco comum de acidente vascular cerebral (AVC) isquémico 
na população em geral, mas são responsáveis por até cerca de 
20% dos AVC’s em idade jovem. Podem ocorrer espontanea-
mente ou após traumatismos cranianos e/ou cervicais, sendo 
por isso associadas a algumas actividades desportivas. Apre-
sentamos um caso de disseção carotídea em relação temporal 
com a prática de Body Pump.

Caso clínico
Homem, 43 anos, antecedentes de hipertensão arterial. Ad-

mitido no serviço de urgência por início súbito de ausência de 
emissão de discurso e diminuição da força muscular do hemi-
corpo esquerdo (NIHSS 14 à admissão). Referia ter iniciado a 
prática de Body Pump no dia anterior, após o que se instalou 
cervicalgia lateral anterior direita. Na admissão apresentava-
-se sonolento mas facilmente despertável, anosognósico, sem 
emissão de discurso espontâneo, com reflexo de ameaça sem 
resposta à esquerda, desvio preferencial do olhar para a direi-
ta, parésia facial central esquerda e hemiparésia esquerda. A 
TC-CE demonstrou sinais precoces de isquémia no território da 
Artéria Cerebral Média (ACM) direita e a Angio-TC revelou dis-

seção desde a origem da artéria carótida interna (ACI) direita e 
oclusão do segmento M1 distal da ACM direita. Foi submetido 
a trombólise endovenosa e trombectomia mecânica, tendo-se 
obtido recanalização parcial da ACM (TICI2B), mantendo-se a 
ACI ocluída. A RM cervical com supressão de gordura confir-
mou a existência de disseção da ACI direita. Verificou-se me-
lhoria franca durante o internamento e teve alta independente 
para as actividades de vida diária (mRankin 1).

        
Conclusões

 Em doentes jovens, com AVC isquémico, deve ser apurada, 
nos antecedentes, a prática de modalidades desportivas que 
podem estar associadas a disseção de vasos cervicais. Mais de 
quarenta e cinco modalidades desportivas foram associadas à 
ocorrência de disseções de artérias cervicais, correspondendo 
a maioria a desportos aquáticos (sobretudo mergulho), corrida, 
golf e desportos de combate. Apesar de terem sido descritas 
várias modalidades de exercício efectuadas em ginásio com 
relação temporal a disseções arteriais, de acordo com o nosso 
conhecimento, não existe nenhum caso publicado associado 
ao Body Pump, que deverá passar a fazer parte da lista de 
actividades físicas associadas a disseção de vasos cervicais.
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P17.  Um mal nunca vem só - A propósito de um caso de Acidente 
Vascular Cerebral Hemorrágico 

Introdução
Anualmente, a incidência do acidente vascular cerebral 

(AVC) hemorrágico varia de 16-33 casos por 100.000 pessoas, 
sendo a hipertensão arterial (HTA) e a angiopatia amilóide os 
fatores de risco mais importantes. Onze por cento dos casos de 
AVC hemorrágico desenvolvem epilepsia como complicação, 
sendo a sua forma de apresentação variável e representando 
nalguns casos um verdadeiro desafio diagnóstico.    

Caso clínico
 Mulher, 79 anos, com antecedentes de AVC hemorrágico 

lobar intraparenquimatoso em território profundo da artéria ce-
rebral média esquerda (7 meses), diabetes mellitus tipo 2, HTA 
estadio II e dislipidémia.

A apresentação do evento vascular prévio caracterizou-se 
por disartria grave, hemiplegia e hipostesia do hemicorpo direi-
to, tendo como sequelas: discreta disartria, hipoestesia distal e 
hemiparésia (4/5) direita.

No presente episódio, a doente recorreu ao Serviço de Ur-
gência em duas ocasiões em 7 dias, inicialmente por agrava-
mento marcado dos défices pré-existentes, foi excluído AVC 
“de novo”, tendo regressado ao seu estado neurológico prévio 
após 24h. Quatro dias depois, reinicia agravamento de défices 
pré-existentes com posterior crise convulsiva tónico-clónico ge-
neralizada (TCG), da qual recuperou com afasia de expressão 
e mioclonias da hemiface direita.

Do estudo realizado, salienta-se tomografia computorizada 
crânio-encefálica seriada com sequela de lesão clástica len-
ticular e cápsula externa esquerda, excluindo-se hemorragia 

“de novo” ou evento isquémico. A clínica da doente motivou 
realização de eletroencefalograma, com atividade lenta e pa-
roxística temporal esquerda indicativo de alterações funcionais 
deficitárias com capacidade epileptogénica. Pela suspeita de 
crises epilépticas focais iniciou Levetiracetam 500 mg 2id com 
ajustes progressivos da dose até controlo sintomático e terapia 
da fala com recuperação para o seu habitual.

Discussão
Os AVCs hemorrágicos lobares estão associados a elevado 

risco de convulsões. No presente caso, o insulto permanente 
resultante do AVC hemorrágico em território estratégico pro-
moveu o desenvolvimento de crises parciais que se caracte-
rizaram por agravamento de défices neurológicos sequelares 
e que inevitavelmente evoluíram para crise TCG. A terapêutica 
antiepilética tornou-se necessária pelo elevado risco de recor-
rência. 

No contexto do AVC, a epilepsia tardia (90%) é mais comum 
do que a precoce (35%), sendo que este risco aumenta ao 
longo do tempo. Assim, o seguimento destes doentes torna-se 
imprescindível, de modo a permitir um diagnóstico e tratamen-
to precoce face ao facto desta condição se associar a grande 
morbimortalidade.

Conclusões
 Este caso-clínico representou um desafio diagnóstico pela 

forma de apresentação da epilepsia e reforça a importância da 
avaliação global do AVC pelas potenciais consequências, pós-
-evento, que lhe estão subjacentes.

P18. Endocardite infecciosa e AVC cardioembólico

Introdução
As lesões cerebrais observadas nos pacientes com endocar-

dite infecciosa (EI) envolvem vários mecanismos patofisiológi-
cos que vão desde sepsis, tromboembolismo, meningite e vas-
culite. O AVC ocorre em aproximadamente 35% dos doentes 
com EI e a sua mortalidade pode chegar aos 20%. A RMN ou a 
TAC são ferramentas importantes na detecção destas compli-
cações e a abordagem destes doentes requer uma equipa mul-
tidisciplinar. Estudos recentes sugerem que a cirurgia precoce, 
quando indicada, é segura na presença de eventos cerebrais 
isquémicos. Por outro lado a terapêutica antitrombótica e anti-
biótica constituem um desafio no seu tratamento.  

Caso clínico
Homem de 59 anos, com antecedentes de etilismo e taba-

gismo. Foi levado ao serviço de urgência (SU) a 13 de novem-
bro por desorientação e agitação psicomotora com 24 horas 
de evolução. Ao exame neurológico apresentava-se desorien-
tado no tempo e no espaço e agressivo sem outros défices 
neurológicos. A TC CE realizada no SU não tinha alterações 
assim como a punção lombar. Analiticamente verificava-se 
uma importante subida dos parâmetros inflamatórios pelo que 
ficou internado e iniciou antibioterapia empírica. Durante o in-

ternamento o doente manteve-se sonolento e com períodos de 
agitação e heteroagressividade. Às 72 horas de internamento 
objectiva-se fibrilhação auricular com resposta ventricular rá-
pida e elevação das troponinas e do BNP. Por manter os pa-
râmetros inflamatórios persistentemente elevados com perío-
dos de febre alta, foi escalada antibioterapia e  realizado um 
ecocardiograma transtorácico. Este revela válvula aórtica com 
vegetação de 11 mm, que condiciona regurgitação moderada a 
severa. Foi realizada nova colheira de hemoculturas e ajustada 
antibioterapia. No dia 25 de novembro, por agravamento do es-
tado neurológico, foi pedida TC CE que mostra enfarte isquémi-
co extenso temporoínsuloparietal direito que oblitera os sulcos 
corticais adjacentes. À data o doente continua internado.

 
Discussão / Conclusão

 Nosso caso clínico a probabilidade do evento cerebral isqué-
mico ter tido origem num êmbolo infeccioso é considerável e, 
somando a condição de hipocoagulação, o risco de transforma-
ção hemorrágica é ainda maior. Neste contexto, a trombólise 
poderia ter tido um desfecho catastrófico e em muitas orienta-
ções internacionais é uma contraindicação. Já a trombectomia 
poderia ter sido benéfica, contudo ainda existe poucos dados 
acerca do seu benefício. 

Ângela Mota1, Carla Eira1, Sara Machado1, José Pedro Fonseca1, João Tavares1, Rachel Silvério1, Luís Isidoro2, António Monteiro1

1-Serviço de Medicina, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.; 2- Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.
E-mail: angelamota1987@gmail.com

Mariana Figueiras, André Florêncio, Giovanni Cerullo, Joana Pestana, Ana Fidalgo, Ana Lopes 
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P19.  Remoção de placa de ateroma durante trombectomia por 
 oclusão vascular intracraniana - relato de um caso 

Introdução
A trombectomia é hoje o tratamento aprovado nas oclusões 

de grande vaso intracranianas. A remoção mecânica dos trom-
bos permitiu o seu estudo histológico, e a melhor compreensão 
da etiologia do AVC. Os trombos frequentemente são  ricos em 
eritrócitos, e podem ser frescos ou organizados, consoante a 
quantidade relativa de eritrócitos, plaquetas e fibrina. A pato-
logia aterosclerótica intracraniana é causa de 10% dos AVCs 
isquémicos, e manifesta-se frequentemente por trombose da 
placa. São contudo raros os trombos com componente atero-
matosa, e estão associados a piores resultados de reperfusão.        

Casos clínicos
 Doente do sexo masculino, com 38 anos de idade, indiano, 

sem antecedentes médicos relevantes, admitido por quadro de 
instalação súbita de afasia global, desvio conjugado do olhar 
para a esquerda, hemianópsia homónima direita, parésia facial 
central e hemiplegia direita (NIHSS 24), sem hora conhecida 
de início dos sintomas. A TC-CE demonstrou desdiferenciação 
cortico-subcortical temporal esquerda e a Angio-TC objectivou 
uma oclusão M1 esquerda. Foi considerado elegível para trom-
bectomia mecânica.

Na angiografia cerebral, observou-se oclusão em T da Ar-
téria Carótida Interna Esquerda, tendo-se realizado trombec-
tomia aspirativa com repermeabilização da Artéria Cerebral 
Média (ACM). Depois de re-oclusão da ACM, e após novas 

tentativas de aspiração, decidiu-se efectuar trombectomia com 
stent retriever. Na remoção do stent, após cerca de 10 minutos 
in situ, obteve-se fragmento tecidular de cor branca, com tex-
tura semelhante a gordura, que foi enviado para estudo anato-
mo-patológico. Obteve-se uma repermeabilização TICI 2b, por 
migração distal de fragmentos de trombo para ramo M4.

O relatório de anatomia patológica reportou “fragmentos de 
parede arterial interessando a camada íntima com revestimen-
to endotelial (expressão de CD31), degenerescência mixóide, 
ligeiro infiltrado inflamatório linfocitário, proliferação capilar fo-
cal (recanalização) e necrose fibrinóide focal, aspectos compa-
tíveis com arteriosclerose”.

Houve uma evolução neurológica favorável (NIHSS 2 à data 
de alta). O Doppler transcraniano à data de alta mostrava nor-
mal permeabilidade da ACM.

 
Conclusões

 A patologia aterosclerótica intracraniana é uma causa pouco 
frequente de AVC nos países ocidentais. A trombectomia de 
oclusões intracranianas por trombose de placa ateromatosa 
tem menor taxa de sucesso, e frequentemente implica angio-
plastia e stenting na fase aguda. Os autores reportam um caso 
de trombectomia em que foi removida a placa de ateroma uti-
lizando um stent retriever, sem necessidade de stenting defini-
tivo adjuvante.

P20.  Cegueira cortical transitória pós-angiografia cerebral: 
 a propósito de um caso clínico
Carla Maravilha1, Alberto Fior2, Marisa Mariano2, Patrícia Ferreira2, Isabel Fragata3, Ana Paiva Nunes2

1-Serviço Medicina Interna 1.4,  Hospital de São José, CHLC, Lisboa;
2-Unidade Cerebrovascular,  Hospital de São José, CHLC, Lisboa;
3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de São José, CHLC. Lisboa
E-mail: carla.maravilha.p@gmail.com

Introdução
A cegueira cortical transitória (CCT) é uma complicação rara 

mas bem conhecida da angiografia cerebral. A incidência é 
reportada em 0.3-1% das angiografias cerebrais. A fisiopato-
logia permanece incerta e habitualmente os doentes referem 
cegueira cortical poucos minutos após a injeção de contraste 
resolvendo em poucos dias.

No nosso centro realizaram-se 4.185 angiografias cerebrais 
em 6 anos com descrição apenas de 1 caso de CCT.

        
Caso clínico

Homem de 75 anos, com história conhecida de dislipidémia 
medicada com estatina e HTA não tratada. Admitido como via 
verde AVC por parésia facial central direita (PFCD) e paraparé-
sia dos membros inferiores. À observação (3 horas de evolução 
de défices) objectivava-se PFCD, anisocória e hemihipostesia 
direita. A TC-CE mostrava hipodensidade cerebelosa esquer-
da que se interpretou como sequelar e a angio-TC revelava 
oclusão do topo da artéria basilar por trombo endoluminal. Foi 
submetido a fibrinólise e a trombectomia mecânica com reper-
meabilização total (261 minutos desde ínicio da clínica).

Uma hora e trinta minutos após a realização do procedimento 
angiográfico desenvolveu quadro de cegueira cortical, sem ou-
tros défices de novo. A TC-CE realizada de urgência não mos-
trava lesões isquémicas ou hemorrágicas de novo, mas evi-
denciava edema do córtex occipital, bilateralmente. O exame 
fundoscópico não mostrava alterações. Para esclarecimento 
do quadro clínico realizou RM-CE que mostrou lesões isqué-
micas agudas cerebelosas bilaterais, assim como pequenas 
lesões punctiformes com restrição à difusão do córtex occipital 
posterior parassagital esquerdo, que não justificavam o quadro 
clinico. Colocou-se a hipótese de cegueira cortical após admi-
nistração de contraste pelo que iniciou hidratação e dexameta-
sona com melhoria progressiva dos sintomas. Ao fim de 36h já 
não apresentava alterações visuais.

Conclusão / Discussão
A cegueira cortical transitória após angiografia é uma situa-

ção rara e habitualmente benigna, mas que coloca importantes 
dúvidas no diagnóstico diferencial, especialmente em doentes 
com AVC da circulação posterior.

Marcos Veiga, Isabel Fragata, Carolina Pinheiro, Manuela Mafra, João Reis, Ana Nunes
Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa 
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P21. Síndrome de Villaret como apresentação rara de 
 disseção carotídea

Introdução
A síndrome de Villaret é uma entidade clínica rara que envol-

ve parésia do IX, X, XI e XII nervos cranianos e síndrome de 
Horner ipsilateral. Esta síndrome deve levantar a suspeita de 
patologia do espaço retro-faríngeo dado ser a área onde estas 
estruturas estão em maior proximidade.          

Caso clínico
 Homem, de 37 anos de idade, com antecedentes pessoais 

de obesidade e HTA, que recorreu ao SU por um episódio de 
cefaleia associada a olho vermelho. Negava traumatismos, aci-
dentes ou manipulação cervical recente. Foi objetivada crise 
hipertensiva e hipocaliemia, tendo tido alta. No dia seguinte ao 
acordar notou dificuldade na articulação verbal, desvio da lín-
gua para a esquerda, perda do paladar e disfagia para sólidos 
e líquidos. Recorreu ao SU onde foi medicado com penicilina 
para uma amigdalite pultácea. Por manter as queixas, cerca de 
um mês e meio depois, foi de novo encaminhado para o SU.  À 
observação neurológica apresentava miose e ptose à esquer-
da, reflexo faríngeo diminuído, elevação assimétrica do véu do 
palato com desvio da úvula para a esquerda, atrofia do esterno-
cleidomastoideu e trapézio esquerdos sem alteração da força 

muscular,  língua com desvio para a esquerda e atrofia e dis-
cretas fasciculações no bordo externo da hemilíngua esquerda. 
Estas alterações eram compatíveis com parésia do IX, X, XI e 
XII nervos cranianos esquerdos e síndrome de Horner ipsilate-
ral (síndrome de Villaret). Para investigação etiológica realizou 
RM-CE e cervical com angio-RM dos vasos do pescoço e in-
tracranianos que revelaram disseção da artéria carótida interna 
esquerda ao nível do bulbo carotídeo, condicionando redução 
do calibre da artéria em toda a sua extensão, sem lesão isqué-
mica associada. Ficou medicado com ácido acetilsalicílico.   

Conclusão
 Apresentamos um caso clínico de um homem de 37 anos 

que se apresentou com parésia do do IX, X, XI e XII nervos 
cranianos esquerdos e síndrome de Horner ipsilateral (síndro-
me de Villaret). A investigação etiológica documentou disseção 
da artéria carótida interna esquerda desde o bulbo carotídeo. 
Com este caso pretendemos salientar que a Síndrome de Villa-
ret é uma apresentação rara de disseção carotídea mas que, 
pelas implicações terapêuticas, deve ser sempre ponderada e 
investigada mesmo na ausência de dor cervical ou fatores de-
sencadeantes.

P22. Acidente vascular cerebral isquémico sob dose elevada de   
 progestativos cíclicos

Introdução
A associação entre o uso combinado de contraceptivos orais 

e o aumento do risco de acidente vascular cerebral (AVC) já foi 
inúmeras vezes relatado, no entanto os contraceptivos apenas 
com progesterona são frequentemente usados em todo o mun-
do e o seu impacto na doença cardiovascular e cerebrovascu-
lar é supostamente reduzido.

Objectivo
Relatar caso de AVC isquémico devido ao uso de dois pro-

gestativos cíclicos (progesterona 100mg/id, norestisterona 
10mg/id) numa mulher de 47 anos com tabagismo (34UMA), 
consumo esporádico de cocaína, dislipidemia, fibromioma ute-
rino, menometrorragias, anemia ferropénica.       

Caso clínico
 Assintomática até Agosto de 2016, altura em que tem epi-

sódio de alteração de memória com duração 2 horas e recu-
peração espontânea, não sendo realizada tomografia com-
putorizada crânio-encefálica (TC-CE) por recusa da doente. 
Em Setembro de 2017 inicia quadro de flutuação do estado 
de consciência, erro de nomeação, compreensão para ordens 
simples, paresia facial central direita e hemiparesia direita. No 
serviço de urgência, a doente encontrava-se consciente, he-
modinamicamente estável, afasia global, paresia facial central 
direita ligeira, força muscular e sensibilidade álgica direita li-
geiramente diminuída. NIHSS 8. Electrocardiograma em ritmo 

sinusal. TC-CE: “Enfarte isquémico recente...trombo endolumi-
nal no segmento M2 esquerdo...” Não fez fibrinólise, porque a 
sintomatologia estaria instalada há mais de 24h, ficando inter-
nada na unidade de AVC, medicada com enoxaparina em dose 
profiláctica e ácido acetilsalicílico (AAS). Eco-doppler carotí-
deo/ vertebral, transcraniano e ecocardiograma transtorácico, 
holter e MAPA sem alterações. Ressonância magnética cranio-
-encefálica (RM-CE) confirmou lesões vasculares isquémicas 
sub-agudas em território da artéria cerebral média esquerda. O 
caso foi discutido com centro de referência de AVC, não tendo 
indicação para trombectomia. Serologias e estudo autoimune 
negativos. Teve alta medicada com atorvastatina 40 mg/id

e AAS 100mg/id, mantendo suspensão de progestativos. Foi 
orientada para a consulta de AVC onde se mantém em segui-
mento, ginecologia  e de medicina física e reabilitação.

Conclusão
 Apresentamos caso de AVC isquémico numa mulher de 47 

anos, fumadora, consumo de cocaína, dislipidemia, sob uso 
excessivo de progestativos, sem indicação clínica e fora de 
prescrição médica. São muitos os estudos que indicam que 
o uso de progestativos são seguros em relação ao risco de 
AVC. No entanto, o impacto do uso de progestativos relativa-
mente ao risco de AVC entre mulheres com fatores de risco 
cardiovasculares ainda estão por esclarecer e por isso o uso de 
progestativos nestas mulheres deve ser ponderado. Este caso 
demonstra a necessidade de manter os estudos nesta área.

Ângela Abreu1, Leonor Rebordão1, Tiago Baptista2, Sara Machado1, Amélia Nogueira Pinto1, Elsa Parreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E.;
2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E.
E-mail: angelarosaabreu@gmail.com

Catarina Madeira1, Joana Pestana2, André Florêncio2, Giovanni Cerullo2, Ana Paula Fidalgo2

1-Serviço de Medicina Interna 3, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro; 
2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro
E-mail: catarina_madeira@hotmail.com 
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P23.  Hematoma epidural cervical mimetizador de AVC: um olhar mais  
 atento à imagiologia

Introdução
O hematoma epidural cervical é um importante mimetizador 

de AVC. É uma condição que pode não ser imediatamente evi-
dente após primeiras modalidades de imagem, principalmente 
em situações que requerem decisões rápidas como é o caso do 
AVC isquémico agudo. Este caso clínico pretende incrementar 
o reconhecimento deste mimetizador que, caso não identifica-
do, pode conduzir a complicações catastróficas uma vez que o 
rtPA pode agravar a hemorragia. 

Caso clínico
Doente do sexo masculino, 68 anos, apresentou-se no Ser-

viço de Urgência cerca de 1 hora após instalação abrupta de 
hemiparesia direita isolada, tendo sido activada a Via Verde do 
AVC. Na avaliação inicial apresentava um NIHSS de 3. Reali-
zou TC-CE que não evidenciou alterações de isquemia preco-
ce, e a angiografia por TC (angio-TC) dos vasos supra-aórticos 
foi reportada como normal. A hipótese de AVC isquémico foi 

considerada. Contudo, perante ausência de sinais neuroló-
gicos da face e posterior referência de cervicalgia intensa a 
preceder os sintomas motores, procedeu-se à reavaliação dos 
exames de imagem antes de qualquer decisão terapêutica. 
Identificou-se uma massa com ténue hiperdensidade intradural 
extra-espinhal ao nível cervical na angioTC. A RM cervical con-
firmou hematoma epidural espinhal lateral direito com extensão 
de C1 a D1. Ao longo do dia seguinte verificou-se recuperação 
clínica espontânea.     

Conclusão
 Este caso clínico demonstra como devemos estar cientes 

desde mimetizador de AVC, mesmo perante síndromes unilate-
rais isolados e principalmente na ausência de envolvimento de 
nervos cranianos. O diagnóstico do hematoma epidural cervical 
nesta situação foi extremamente importante para evitar poten-
ciais complicações da trombólise intravenosa.

P24.  Kissing vertebral arteries

Márcia Pacheco1, Jaime Pamplona2, Gil Nunes3,4, Ana Palricas1,4, Denise Lopes1,4, Ana Pidal1,4, Socorro Piñeiro3,4, Cândida Barroso3, 
Alexandre Amaral-Silva3,4

1-Serviço de Medicina do Hospital Vila Franca de Xira; 
2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de São José, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 
3-Unidade de Neurologia do Hospital Vila Franca de Xira; 4 – Unidade de AVC do Hospital Vila Franca de Xira
E-mail: marciapacheco.rpm@gmail.com

Introdução
A compressão do tronco cerebral por “kissing vertebral arte-

ries” é extremamente rara. As características clínicas, diagnós-
tico e opções terapêuticas só foram documentadas em alguns 
relatos de casos.

Caso clínico
Homem de 60 anos, recorreu ao serviço de urgência por ce-

faleia frontotemporal, vertigem rotatória, desequilíbrio da mar-
cha e descoordenação motora esquerda com 24 horas de evo-
lução. Referia ainda valores de pressão arterial elevados (com 
sistólicas > 200mmHg). Na admissão apresentava nistagmo 
horizonto-rotatório na levoversão ocular e hemiataxia do mem-
bro inferior esquerdo. Realizou TAC-CE que não documentou 
lesões vasculares agudas. Ficou internado com a suspeita de 
AVC isquémico vertebro-basilar. Nas primeiras horas após ad-
missão, verificou-se deterioração neurológica, com diplopia, 
ptose palpebral à esquerda e hemihipostesia homolateral. Re-
alizou RM e Angio RM-CE que documentaram ectasia das ar-
térias vertebrais bilateralmente, com compressão da superfície 
antero-lateral esquerda do tronco cerebral pela artéria vertebral 
esquerda e consequente enfarte isquémico na região comprimi-
da. O doente foi medicado com anti-agregante e estatina, tendo 
sido optimizada a terapêutica antihipertensora.  Teve alta ao 
8º dia de internamento, mantendo discreto nistagmo horizonto-
-rotatório, disartria e hemiparesia atáxica esquerda (mRS=3), 
sendo referenciado a programa de reabilitação. Duas semanas 

após a alta, foi observado em consulta externa, relatando nova 
deterioração neurológica, com sonolência, disartria moderada 
e agravamento da hemiparesia atáxica esquerda, com inca-
pacidade total para a marcha, durante a semana anterior. Foi 
reinternado na UAVC e realizou nova RM e Angio RM-CE que 
documentaram nova lesão isquémica no pedúnculo cerebeloso 
esquerdo – também por compressão da artéria vertebral es-
querda. O doente foi aconselhado a evitar manobras de valsal-
va, manter o controle rigoroso da pressão arterial e o mesmo 
tratamento medicamentoso. A possibilidade de descompressão 
cirúrgica está atualmente em discussão com o Departamento 
de Neurocirurgia do Hospital de referência.

Conclusão: Este caso destaca o papel de uma variação ana-
tómica das artérias vertebrais com ectasia bilateral e conse-
quente compressão do tronco cerebral, como uma causa rara 
de sintomas neurológicos e mesmo de acidente vascular cere-
bral isquémico. A descompressão cirúrgica foi descrita como 
uma opção de tratamento bem sucedida em casos seleciona-
dos.

Conclusão
 Este caso destaca o papel de uma variação anatómica das 

artérias vertebrais com ectasia bilateral e consequente com-
pressão do tronco cerebral, como uma causa rara de sintomas 
neurológicos e mesmo de acidente vascular cerebral isquémi-
co. A descompressão cirúrgica foi descrita como uma opção de 
tratamento bem sucedida em casos selecionados.

Ary de Sousa1, José Rosa1, Ana Paiva Nunes2

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE;
2-Unidade Cerebro Vascular (UCV), Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
E-mail: arydesousamd@gmail.com
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P25.  Parésia de Todd: Mimetizador de Enfarte Cerebral

Catarina Pinto, Ricardo Cruz Martins, José Pedro Rocha Pereira, Cristina Ramos
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto
E-mail: cat.mendes.pinto@gmail.com

P26.  Invasão arterial – complicação de um vírus comum
Margarida Lopes1, Eduardo Freitas1,2, José Araújo1, Ana Filipa Santos1, Sara Varanda1, Filipa Sousa1, Ricardo Maré1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo
E-mail: margaridarl90@gmail.com

Introdução
A associação entre a infecção pelo VIH e o AVC encontra-se 

bem estabelecida, havendo múltiplos mecanismos propostos, 
particularmente a ocorrência de infecções oportunistas, o car-
dioembolismo, a coagulopatia, a vasculopatia e a própria te-
rapêutica anti-retrovírica. O vírus Varicella zoster (VVZ) foi o 
único que mostrou replicar-se nas artérias, sendo a vasculopa-
tia atribuída ao próprio VIH meramente especulativa. Pensa-se 
que muitos dos casos de vasculopatia em doentes com infec-
ção por VIH serão vasculopatia por VVZ não diagnosticada.  

Caso clínico
Mulher de 37 anos, natural de Moçambique. Observada por 

cefaleias e febre com três semanas de evolução, com deteriora-
ção progressiva do estado geral, astenia e anorexia, seguidos 
de diplopia horizontal uma semana antes da admissão. O exa-
me neurológico mostrou limitação da abdução do olho esquer-
do isolada. A TC e angioTC cerebrais realizadas na admissão 
não revelaram alterações. A RM cerebral evidenciou, na transi-
ção bulbo-protuberancial, centrada à meninge, espessamento 
e captação anómala de contraste. A punção lombar mostrou 
pressão de abertura normal, 105 células (87% de linfócitos), 
proteínas 1.1 g/L e glicose normal. Verificou-se a presença de 
DNA de VVZ no LCR e o estudo sérico mostrou anti-HIV positi-
vo com carga vírica >1 milhão de cópias/µL. Foi internada sob 
aciclovir endovenoso e, uma semana depois, anti-retrovíricos. 

Ao longo do internamento, verificou-se agravamento com de-
pressão do estado de consciência, oftalmoparésia complexa, 
disfagia com necessidade de entubação nasogástrica, disartria, 
hemiparésia direita, alteração cruzada da sensibilidade e ata-
xia. Foi adicionada corticoterapia endovenosa em altas doses. 
A segunda RM cerebral com angioRM, 20 dias após a primeira, 
mostrou múltiplas lesões isquémicas recentes, bilaterais, supra 
e infratentoriais e estenoses focais alternadas com ectasias na 
circulação anterior e posterior. Completou tratamento com 21 
dias de aciclovir e manteve corticoterapia oral em esquema de 
desmame lento, além da terapia anti-retrovírica ajustada ao 
perfil de resistências do VIH, com boa resposta clínica, nomea-
damente melhoria do estado de consciência, da oftalmoparésia 
e do défice motor direito e resolução da disartria, da disfagia e 
das alterações sensitivas.

Conclusão
 Tal como ocorreu no caso descrito, um estudo angiográfico 

inicial normal não exclui o diagnóstico de vasculopatia por VVZ, 
provavelmente porque as alterações mais precoces ocorrem 
nas artérias de menor calibre. Nos doentes com VIH, a evolu-
ção natural da vasculopatia por VVZ é modificada pela imuno-
depressão, sendo mais frequente a progressão das alterações 
vasculares com desenvolvimento de sintomas neurológicos de 
novo, apesar do tratamento com aciclovir endovenoso.

Introdução
O enfarte cerebral é a terceira causa de morte nos países 

industrializados e a sua incidência aumenta com a idade. Al-
gumas condições clínicas podem mimetizar a apresentação de 
um enfarte cerebral, funcionando como um confundidor diag-
nóstico e podendo levar a erros na conduta terapêutica se não 
forem rapidamente reconhecidos.  

Caso clínico
 Homem de 83 anos, previamente autónomo, com ante-

cedentes de hipertensão e dislipidemia para os quais estava 
medicado. História de AVC prévio em 2012 do qual recuperou 
totalmente, permanecendo sob antiagregação plaquetária. Re-
corre ao serviço de urgência após ter sido encontrado no chão 
pela esposa com hemiparésia esquerda e disartria. Tinha sido 
visto bem pela última vez 5 horas antes. Foi ativada a Via Ver-
de de AVC e na sala de emergência foi objetivada crise con-
vulsiva com perda de controlo de esfíncteres que cedeu com 
diazepam. À admissão apresentava anosognosia, hemianopsia 
homónima esquerda, hemiparesia esquerda com face grau 3, 
pontuando 13 no NIHSS. Neste contexto, realizou TC cerebral 
simples que não revelava sinais de lesão isquémica recente, 
nomeadamente em território cortical da artéria cerebral média 
direita. No estudo de perfusão observava-se hipoperfusão em 
território carotídeo direito. O estudo angiográfico por TC mos-

trava normal permeabilidade das principais artérias cervicais e 
intracranianas e revelava ainda lesão expansiva frontal ante-
rior direita, com captação intensa e heterogénea de contraste, 
com sinais de necrose central. A lesão apresentava marcado 
aumento do volume sanguíneo cerebral no mapa de perfusão. 
Assim, o estudo de perfusão foi interpretado como disfunção 
hemisférica direita em contexto de estado pós-crítico, por crise 
convulsiva secundária à lesão expansiva.

O doente foi internado para estudo da lesão, tendo realizado 
RMN encefálica que revelou lesão extra-axial com implanta-
ção dural, tendo sido colocadas as hipóteses de meningioma 
ou hemangiopericitoma. A lesão foi abordada cirurgicamente 
e o resultado anatomo-patológico revelou meningioma atípico 
(grau II OMS).

Conclusão
 A parésia de Todd é um mimetizador conhecido de enfarte 

cerebral agudo. Neste caso em particular, foi interessante ob-
servar como o estudo de perfusão foi ao mesmo tempo confun-
didor (por apresentar uma hipoperfusão em território carotídeo 
direito que fez suspeitar de uma estenose carotídea, excluída 
depois pelo estudo angiográfico) e esclarecedor (por nos mos-
trar uma lesão hipervascularizada com características de lesão 
agressiva que se veio a revelar um tumor, provável ponto de 
partida para as crises convulsivas). 
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P27.  O AVC que podia ter sido evitado… assimetria no Ecodoppler

Introdução
O estudo etiológico criterioso após um AVC isquémico per-

mite orientar e otimizar a terapêutica de prevenção secundá-
ria. No ecodoppler a identificação de estenoses ou oclusões 
vasculares, principalmente quando sintomáticas, não deve ser 
relativizada.

  
Caso clínico

Mulher de 75 anos, com antecedentes de diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, status pós-neoplasia da mama e AVC 
isquémico em 2015 com ligeira disartria sequelar, trazida ao 
Serviço de Urgência por dificuldade na fala. No exame neu-
rológico apresenta afasia de expressão, parésia facial central, 
hemiplegia e hemihipostesia direitas, com NIHSS=18. Realizou 
TAC-CE documentando-se ténues hipodensidades corticos-
subcorticais frontal anterior e parietal parassagital esquerdas, 
refletindo lesões isquémicas recentes em território fronteira. Hi-
podensidades sequelares, corticossubcortical frontal parassa-
gital esquerda, aflorando o parênquima rolândico, e na vertente 
inferior da cabeça do núcleo caudado esquerdo.
No 3º dia de internamento apresentou depressão do estado de 
consciência. Foi realizada TAC-CE que revelou edema maligno 
do território da ACM esquerda, com efeito de massa, desvio 
das estruturas da linha média e transformação hemorrágica 
cortico-pial e subaracnoideia intralesional. Foi otimizada a te-
rapêutica, com melhoria progressiva do estado de consciên-
cia, tendo tido alta com o quadro deficitário major, referenciada 
para a RNCCI para reabilitação.

Do estudo efetuado determinou-se como etiologia aterosclero-
se de grandes vasos, destacando-se no Ecodoppler carótida 
interna esquerda com perfil de elevada resistência e compo-
nente diastólica invertida e artéria oftálmica ipsilateral com ve-
locidades de fluxo de baixa amplitude e aplanamento da curva 
espectral compatível com oclusão distal intracraniana da ACI. 
Ecodoppler Transcraniano sem janela acústica temporal es-
querda.
Revendo o histórico clínico, constatava-se a realização de Eco-
doppler em 2015, no decurso do anterior internamento, onde se 
documentou assimetria das velocidades de fluxo nas artérias 
carótidas internas por diminuição à esquerda, com aplanamen-
to da curva espectral ao nível da artéria oftálmica homolateral, 
compatível com lesão intracraniana da ACIE, tendo sido su-
gerida a realização de angioTAC para melhor caracterização 
dos achados, que não se chegou a concretizar. No seguimento 
em ambulatório não foi efetuado nenhum controlo subsequente 
nem proposta nenhuma terapêutica específica.

    
Conclusão

 Os achados indiretos da ultrassonografia, quando integra-
dos no contexto clínico, complementam a caracterização etio-
lógica do AVC, permitindo estratificar as opções diagnósticas e 
guiar as orientações terapêuticas. No entanto, para que pos-
sam ser adequadamente integradas no algoritmo diagnóstico, 
é necessário que os profissionais conheçam em pormenor as 
suas potencialidades e a aplicabilidade das técnicas ultrasso-
nográficas.

P28.  Teia carotídea como possível causa de AVC  isquémico

Introdução
A teia carotídea é uma projecção de tipo membrana, que se 

estende desde a parede posterior da artéria carótida interna, 
habitualmente logo após a sua origem. É postulado que es-
tas projecções tenham origem embrionária. A prevalência da 
teia carotídea é desconhecida, assim como o mecanismo fi-
siopatológico preciso pelo qual causa eventos isquémicos. A 
teia carotídea pode contribuir ou ser causa de AVC isquémico 
em doentes sem outra causa determinada, principalmente de 
idade jovem. 

Caso clínico
Mulher de 69 anos, com antecedentes de dislipidemia, ane-

mia, úlcera péptica e depressão, é levada ao SU por ter sido 
encontrada com alteração da fala com 2 horas de evolução. 
Ao exame neurológico apresentava afasia mista e hemianop-
sia homónima direita, com NIHSS 9. Realizou TC CE, que não 
revelou sinais precoces de enfarte nem vasos hiperdensos 
(ASPECTS 10), e Angio-TC dos troncos supra-aórticos e intra-
cranianos, que revelou uma estrutura com uma configuração 
triangular nos cortes sagitais, parcialmente calcificada, que se 

extendia da parede posterior da ACI esquerda, logo após a sua 
origem, sugestivo de teia carotídea, condicionando estenose 
bulbar proximal inferior a 50%, sem oclusões de grande vaso. 
Foi submetida a trombólise endovenosa e 24 horas após, ti-
nha um NIHSS de 0, e a TC CE não mostrava lesão isquémica 
nem complicações hemorrágicas. O estudo analítico confirmou 
a dislipidemia, e o estudo cardíaco (EcoTT e Holter 24 horas) 
revelou insuficiência aórtica moderada. Teve alta sob antiagre-
gação. 

Conclusão
 A investigação etiológica do AVC isquémico é essencial 

para a instituição da adequada prevenção secundária. Tendo 
em conta que em 20-40% dos AVCs isquémicos não é identi-
ficada uma causa, é muito importante a identificação de alte-
rações pouco frequentes que sejam causas possíveis de AVC 
isquémico, como  a teia carotídea. Recentemente foi reportado 
um risco elevado de recorrência de AVC isquémico ou AIT em 
doentes com teias carotídeas e foi sugerido o tratamento com 
stenting.

Gil Nunes1,2, Ana Palricas1,3, Ana Denise Lopes1,3, Ana Nunes3, Socorro Piñeiro1,2, Ana Pidal1,3, Alexandre Amaral-Silva1,2

1-Unidade de AVC, Hospital Vila Franca de Xira; 2-Unidade de Neurologia, Hospital Vila Franca de Xira; 
3-Serviço de Medicina, Hospital Vila Franca de Xira
E-mail: gil.nunes@hvfx.pt

Leandro Marques, José Araújo, João Pinho, Carla Ferreira
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga
E-mail: leo_marques@live.com.pt
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P29.  Capsular Warning syndrome: o papel da terapêutica médica  
 agressiva

P30.  Qual o impacto na evolução funcional avaliado pela MIF da 
 trombólise, trombectomia ou ambos os procedimentos nos 
 doentes com AVC? 
João Castro, Joana Marques, Vítor Gonçalves, João Neves, Ana Campolargo 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: joaofc22@gmail.com

Introdução
Apesar da trombólise endovenosa com rtPA em fase aguda 

melhorar o prognóstico dos doentes após AVC isquémico, vá-
rios ensaios recentes sugerem que a adição de trombectomia 
mecânica poderá ser superior na melhoria do prognóstico. A 
avaliação funcional dos doentes com AVC pode ser realizada 
com várias escalas, sendo a Medida de Independência Funcio-
nal (MIF) amplamente usada e aceite.    

Objectivos
Investigar a influência da trombólise com ou sem trombec-

tomia associada na evolução funcional do doente com AVC 
avaliado pela MIF.

Metodologia
Os dados foram recolhidos prospectivamente a partir dos 

doentes internados por AVC na UAVC do CHVNG/E durante o 
primeiro trimestre de 2017. A informação foi obtida através do 
próprio doente e do processo clínico informático. Foi aplicada 
a escala MIF, conforme as normas orientadoras a todos os do-
entes em 3 momentos: à admissão na UAVC; data do primeiro 
levante; data de alta.  

Resultados
Um total de 107 doentes estiveram internados por AVC du-

rante o primeiro trimestre de 2017. A idade média foi 69,56 
anos e 56,2% foram homens. Relativamente à etiologia, 82,4% 
foram isquémicos, 6,5% hemorrágicos e 1,9% trombose dos 

seios venosos. Da população admitida com AVC isquémico 
(n=89), 53,9% não foram submetidos a qualquer dos procedi-
mentos (n=48), 19,1% foram submetidos a trombólise (n=17), 
12,4% a trombectomia (n=11) e 14,6% a ambos os procedi-
mentos (n=13). A MIF média à admissão na UAVC foi de 61,21 
e a média à data de alta de 80,28. A duração média do inter-
namento foi de 6,74 dias. A evolução média da MIF revelou 
significância estatística (p=0,003) nos vários grupos de proce-
dimento efectuado: não submetidos a trombólise ou trombecto-
mia 21,72±SD23,63; trombólise 11,24±SD20,69; trombectomia 
2,09±SD31,55; e trombólise + trombectomia 7,85±SD21,97. 

Conclusões
 Embora os doentes que não foram submetidos a procedi-

mentos de trombólise ou trombectomia tenham apresentado 
melhoria significativa, os doentes que foram submetidos isola-
damente a trombólise e a trombólise + trombectomia também 
apresentaram melhoria estatisticamente significativa. A realiza-
ção isolada de trombectomia é a que se associa a uma evolu-
ção funcional menor durante o internamento embora este valor 
possa ter sido influenciado pelo pequeno número da amostra. 
A melhoria mais acentuada dos doentes que não foram subme-
tidos a qualquer um dos procedimentos pode dever-se à menor 
gravidade do seu estado funcional inicial bem como ao maior 
tempo de permanência e consequentemente de reabilitação na 
UAVC, por se tratarem em algumas situações de casos sociais 
que aguardavam colocação após alta.

Introdução
A “Capsular warning syndrome” (CWS) é definida como 

consistindo em três ou mais acidentes isquémicos transitórios 
com síndrome lacunar ocorridos dentro de 24 horas. Apesar da 
história típica e curso clínico, a localização exata da isquemia 
pode variar de um caso para o outro. Esta síndrome assume 
particular importância porque apresenta alto risco de desen-
volver enfarte cerebral com défice neurológicos permanentes. 
Existem várias hipóteses relacionadas com a fisiopatologia da 
CWS e, consequentemente, não há consenso geral sobre as 
opções de tratamento para alterar a progressão da doença.

Caso clínico
 Senhor de 82 anos, autónomo para as atividades da vida di-

ária, com antecedentes de dislipidémia, nefrectomia esquerda 
há mais de 12 anos e prostatectomia por neoplasia, medicado 
habitualmente com atorvastatina. Trazido ao serviço de urgên-
cia por episódios transitórios repetidos de défices neurológicos 
caracterizados por disartria, hemiparésia e hemihipostesia es-
querdas, durando cada episódio aproximadamente 10 minu-

tos. O doente foi internado na Unidade de AVC, tendo iniciado 
antiagregação com AAS 100 mg, mantendo a atorvastatina 20 
mg. Após repetição de mais um evento nas primeiras 24 horas 
iniciou dupla antiagregação (AAS 100 mg + clopidogrel 75mg). 
Desde então manteve-se sem recorrência das queixas. O per-
fil hipertensivo foi ajustado progressivamente com medicação 
oral. Do estudo etiológico não se evidenciou causa cardioem-
bólica ou estenose aterosclerótica significativa cervical ou in-
tracraniana. A RM craneoencefálica revelou lesão isquémica 
aguda na região lenticulo-capsular direita. 

Conclusão
 Apresenta-se um caso com apresentação clínica dramáti-

ca, sugestiva de CWS, em que o doente não repetiu défices 
neurológicos após instituição de dupla antiagregação. Mesmo 
sem grau de evidência robusta, a instituição de terapêutica mé-
dica agressiva precocemente poderá ser útil em doente com 
isquemia cerebral por doença de pequenos vasos com défices 
neurológicos flutuantes.

Adilson Marcolino1, Pedro Castro1,2,3, Luisa Fonseca3, Elsa Azevedo1,2,3, Goreti Moreira3

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João; 2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar São João; 
3-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
E-mail: claudiomarcolino@yahoo.com.br
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P31.  Pode o estado funcional avaliado pela MIF à admissão numa  
 UAVC predizer o destino à data de alta e óbito?

Introdução
Identificar dados clínicos à admissão numa UAVC que 

possam predizer o destino dos doentes à data de alta pode-
ria ajudar no desenvolvimento de planos que melhorassem o 
prognóstico dos doentes com AVC. O estado funcional de um 
doente no momento da admissão, na medida em que reflecte 
a sua capacidade em colaborar no programa de reabilitação, 
pode ser um bom preditor do outcome funcional após o AVC 
e deste modo, correlacionar-se com o destino pós-alta. A Me-
dida de Independência Funcional (MIF), é amplamente usada 
e aceite como um instrumento de avaliação multifuncional de-
vendo ser aplicada em vários momentos ao longo do processo 
de reabilitação.

  
Objetivos

Investigar se o estado funcional do doente com AVC à ad-
missão numa UAVC com a MIF pode predizer o destino pós 
alta e o óbito.  

        
Metodologia

Os dados foram recolhidos prospectivamente a partir dos 
doentes internados por AVC na UAVC do CHVNG/E durante o 
primeiro trimestre de 2017. A informação foi obtida através do 
próprio doente e do processo clínico informático. Foi aplicada 
a escala MIF, conforme as normas orientadoras a todos os do-
entes em 3 momentos: à admissão na UAVC; data do primeiro 
levante; data de alta.  Foi registada o destino do doente após a 

alta hospitalar e a ocorrência de óbito. 

Resultados
Um total de 107 doentes estiveram internados por AVC du-

rante o primeiro trimestre de 2017. A idade média foi 69,56 
anos e 56,2% foram homens. Relativamente à etiologia, 82,4% 
foram isquémicos, 6,5% hemorrágicos e 1,9% trombose dos 
seios venosos. Da população admitida com AVC isquémico, 
53,9% não foram submetidos a qualquer procedimento, 19,1% 
foram submetidos a trombólise, 12,4% a trombectomia e 14,6% 
a ambos os procedimentos. A MIF média à admissão na UAVC 
foi de 61,21. A duração média do internamento foi de 6,74 dias. 
A taxa de óbito na UAVC durante o período em análise foi de 
6,5% (n=7). A MIF média à admissão variou de forma esta-
tisticamente significativa (p=0,001) para os vários grupos de 
destino pós-alta: domicilio (MIF média 75,64); Centro de Reabi-
litação (53,00); Cuidados Continuados (39,88). A MIF média à 
admissão quando ocorreu óbito foi de 35,29 (p=0,0001).

    
Conclusões

 A avaliação funcional à admissão numa UAVC pela escala 
MIF é um instrumento prognóstico que pode ajudar a identifi-
car os doentes em maior risco bem como aqueles com maior 
capacidade de recuperação funcional. Um baixo score na FIM 
à admissão revela-se um importante factor preditivo de mau 
prognóstico.

João Castro, Joana Marques, Vítor Gonçalves, João Neves, Ana Campolargo 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: joaofc22@gmail.com

P32.  Acidente Vascular Cerebral em idade ativa: caracterização 
 pessoal, clínica e funcional dos utentes enviados para a 
 fisioterapia

Introdução
A incidência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) aumenta 

com a idade, no entanto a morbilidade causada pelo AVC numa 
população jovem e ativa tem um grande impacto no indivíduo 
e na sociedade. 

Objectivo
Analisar as caraterísticas pessoais, clínicas e a capacidade 

funcional dos indivíduos com AVC em idade ativa enviados 
para a fisioterapia. 

Metodologia
Estudo observacional, descritivo e transversal. A população 

alvo é constituída por todos os indivíduos com diagnóstico de 
AVC enviados para a fisioterapia num hospital terciário, em re-
gime ambulatório, num período de 3 anos. A amostra é consti-
tuída pelos indivíduos adultos com menos de 65 anos. Foram 
recolhidos dados de caracterização pessoal e clínica, para a 
análise funcional foi utilizada a versão portuguesa da Motor 
Assessement Scale (MAS) e foi realizado o Timed Up and Go 
Test (TUG) para a avaliação da mobilidade funcional. Utilizando 
o programa Microsoft Excel para MAC® (versão 15.36) foram 
elaboradas tabelas para registo dos dados recolhidos que fo-
ram analisados através de estatística descritiva.  

Resultados
 Dos 151 indivíduos enviados para a fisioterapia 64 tinham 

menos de 65 anos (42,4% da população), incluindo 10 com 
menos de 45 anos (6,6% da população). A amostra em estudo 
tem uma mediana de idade de 54 anos [min. 28, max. 64] e 
é constituída por 38 homens e 26 mulheres; 64% dos AVC`s 
foram isquémicos e a maioria dos indivíduos (73,4%) tinham o 
tempo de instalação do AVC inferior a um ano. Os indivíduos 
com menos de 65 anos obtiveram uma pontuação média na 
MAS de 29,4 pontos [min. 4, max. 48], com uma mediana de 
31,5. O valor médio obtido no TUG, realizado aos elementos 
com capacidade de realizar marcha autónoma (n=52), foi de 
21,69 segundos [min. 7,33, max. 87,56], com uma mediana de 
15,92 segundos; observa-se que 38 dos indivíduos (73%) de-
moram mais de 14 segundos a completar o teste, o que corres-
ponde a risco de queda.

Conclusão
 Embora o AVC em idade ativa não seja comum, a prática 

clinica demonstra que existem muitos utentes nesta faixa etá-
ria que apresentam incapacidades e limitações resultantes do 
AVC que influenciam a sua a capacidade funcional e laboral, 
com consequências pessoais e sociais significativas. Com este 
estudo, pelas suas dimensões e limitações, não é possível ela-
borar considerações definitivas sobre a incidência de AVC em 
idade ativa e as suas repercussões funcionais, no entanto pre-
tende contribuir para uma reflexão sobre esta temática.

Carla Pimenta1,2

1-Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central; 
2-ESTeSL – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
E-mail: carla.vicente.pimenta@gmail.com
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P33.  A Satisfação com os Cuidados de Reabilitação do Cuidador  
 Informal do Sobrevivente de AVC: Duas versões da mesma  
 realidade
Joana Matos, Joana Silva, Bruno Guimarães, Paulo Couto, Sofia Toste, Inês Táboas, Joana Leal, Filomena Melo
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do CHEDV

Introdução
A maioria dos sobreviventes de AVC tem alta para o domicí-

lio, ficando muitos, dependentes de cuidadores informais. Es-
tes têm de ajustar o seu dia-a-dia para garantir ao sobrevivente 
os cuidados necessários e desempenham um papel importante 
na ajuda, cuidados e satisfação do sobrevivente de AVC, sendo 
essenciais no processo de reabilitação.  

Objectivo
Determinar a caracterização subjetiva do estado funcional do 

doente e grau de satisfação com os cuidados de reabilitação 
segundo a perceção do cuidador informal.

Material e Métodos
Entre junho e setembro de 2017, aplicaram-se, aos cuida-

dores informais de AVC/AIT observados em consulta multi-
disciplinar pós-AVC, questionários (HOSPSAT, HOMESAT, 
SATIS-STROKE) e efetuou-se a caracterização do cuidador. 
Incluíram-se apenas cuidadores diários. Os mesmos questio-
nários foram aplicados ao doente. No final, as respostas de 
ambas as partes foram comparadas.

Resultados
Avaliaram-se 34 cuidadores, 79,4% mulheres, com idade 

média de 55,7 anos; 52,9% eram filho(a)/genro/nora e 38,2% 
marido/esposa. A maioria (55,9%) dedicava >6h/dia aos cuida-
dos e apenas 15% tinha ajuda formal. Nos doentes, a média do 
IB foi 80 e da MIF 108. O tempo médio pós-AVC foi de 3 meses. 

No SATIS-STROKE a maioria das atividades são realizadas 
sem dificuldade (>50% dos doentes), contudo 30% tem pelo 
menos alguma dificuldade em 2/3 das tarefas. A concordância 
de resposta nos cuidadores é de 83%; 10% considera que o 
familiar tem mais dificuldade e 7%, menor dificuldade.

Os cuidadores manifestaram, de forma global, satisfação 
com o internamento, tratamentos de reabilitação e cuidados 
domiciliares pós-alta mas alguma insatisfação (13%) no escla-
recimento de dúvidas no internamento e no reconhecimento, 
por parte dos cuidados de saúde, das dificuldades do cuida-
dor. 25% dos cuidadores também manifestam insatisfação em 
relação à informação dos serviços e cuidados disponíveis na 
comunidade a que podem recorrer em caso de necessidade e 
tipo, quantidade de tratamento de reabilitação e grau de recu-
peração do sobrevivente pós-alta. Os sobreviventes têm maior 
insatisfação ao nível da quantidade de tratamento (30%), grau 
de recuperação (15%) e na informação dos cuidados domicilia-
res disponíveis da comunidade (30%).

Conclusão
 A maioria dos sobreviventes e cuidadores estão satisfeitos 

com os cuidados hospitalares e pós alta de recuperação pós 
AVC. O grau de satisfação dos sobreviventes e cuidadores com 
os cuidados de reabilitação representa um indicador da quali-
dade dos serviços médicos recebidos e deve ser considerado 
na avaliação do processo de reabilitação. É importante a per-
ceção do cuidador acerca do estado funcional, dificuldades do 
sobrevivente e insatisfações no processo de reabilitação.

P34.  O impacto funcional do AIT – O que permanece além do 
 transitório

Introdução
O Acidente Isquémico Transitório (AIT), previamente descrito 

como um evento minor e de curta duração, é agora visto como 
um sinal de alarme de um AVC subsequente, cujo o risco pode 
ser significativamente reduzido pelo diagnóstico atempado e a 
abordagem dos fatores de risco.

Apesar das alterações motoras e sensitivas do AIT serem 
temporárias, ele representa em si mesmo um problema, sendo 
que alguns dos sobreviventes de AIT sentem perdas que afe-
tam negativamente a sua qualidade de vida em termos biopsi-
cossociais, muitas vezes ao longo de anos, para as quais não 
lhes é oferecido tratamento.

Estas alterações passam facilmente despercebidas, sobre-
tudo nos sobreviventes com aparente recuperação funcional, 
mas que lidam com atividades mais complexas no seu dia-a-
-dia e com responsabilidades sociais, laborais e familiares.

 
Objectivo

Com este trabalho pretende-se realizar um levantamento do 
estado funcional dos sobreviventes de AIT, de acordo com a 
sua perceção, e determinar que domínios funcionais são mais 
afetados após este evento. 

Material e Métodos
Entre junho e setembro de 2017 aplicaram-se, aos doentes 

com AIT observados em consulta multidisciplinar pós-AVC, 
questionários (PostSTROKE-CheckList e SATIS-STROKE) 

e efetuou-se a caracterização clínica/funcional dos mesmos. 
Excluíram-se doentes com eventos não vasculares, alterações 
graves da fala/linguagem ou compreensão.

Resultados
Avaliaram-se 16 doentes, 69% homens; com idade média 

de 75,4 anos. O tempo médio pós-AIT foi de 3 meses; 94% 
tiveram alta para o domicílio. A média do IB foi 92 e da MIF 118. 

Na PostSTROKE CheckList todos apresentaram alterações, 
sobretudo (~30%) na memória, locomoção, cuidar de si mesmo 
e realizar atividades de lazer e 40-60% na alteração da mo-
bilidade dos membros e sentir-se mais deprimido ou ansioso. 
38% negava ter recebido informação das mudanças de estilo 
de vida necessárias. 

No SATIS-STROKE a maioria das atividades são realizadas 
sem dificuldade (>50% dos doentes), contudo 20% tem pelo 
menos alguma dificuldade em 2/3 das tarefas.

Conclusão
 Em muitos doentes, o AIT marca a divisão entre um pas-

sado saudável e um futuro incerto. Alterações pós-AIT subtis 
mas significativas podem passar despercebidas e, ao não ser 
tratadas, resultar na redução da qualidade de vida, prejudicar o 
retorno ao trabalho e atividades sociais.

É importante explorar estas alterações e impacto do AIT de 
acordo com os sintomas percecionados pelo sobrevivente.

Joana Matos, José Barreto, Joana Silva, Úrsula Martins, Sofia Toste, Inês Táboas, Joana Leal, Filomena Melo
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do CHEDV
E-mail: joana.ifmatos@gmail.com
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P35.  Fisioterapia na Reativação de Circuitos Neuromotores 
Automáticos Associados a Estimulação Neurosensorial após 
Acidente Vascular Cerebral

Introdução
Um dos objetivos da intervenção do Fisioterapeuta consiste 

na identificação de circuitos neuromotores que podem ser re-
ativados, após o Acidente Vascular Cerebral (AVC). A seleção 
de vias de modelação motora e sensorial que contribuam para 
a recuperação de movimentos em défice, depende de apren-
dizagens neuromotoras adquiridas, ao longo da vida. Nesta 
abordagem, a estimulação de gestos automáticos é primor-
dial. Adicionalmente, os estímulos auditivos rítmicos, como a 
música, têm sido associados a respostas motoras otimizadas, 
após lesão cerebral. Na sequência, a exposição de indivíduos 
a músicas adequadas pode reativar movimentos, que geram 
padrões previamente aprendidos, como a dança.

  
Caso clínico

Um individuo, do sexo masculino, com 47 anos, natural de 
Cabo Verde, com diagnóstico médico de AVC, submetido a 
craniotomia descompressiva, com 4 meses de evolução Apre-
senta hemiparésia do hemicorpo direito e afasia. Durante as 
sessões de Fisioterapia foi submetido a estimulação neurosen-
sorial para reativar circuitos motores automáticos. Esta foi reali-
zada através da exposição ao som de música, com capacidade 
de reativar o padrão motor automático da dança, aprendido 
antes da lesão cerebral.

A análise de movimento foi realizada por observação direta e 
registada através de vídeo, na posição ortostática e nas fases 

da marcha, nos seguintes momentos: antes, durante e após a 
estimulação neurosensorial (música). Verificou-se um aumento 
da velocidade da marcha (durante e após a estimulação neuro-
sensorial), assim como um aumento da activação dos flexores 
dorsais (membro inferior parético), durante a fase oscilante. Na 
observação qualitativa verificou-se a otimização da posição or-
tostática, nomeadamente na capacidade de transferência de 
peso, para o membro inferior parético.

Conclusões
A interação da reativação dos gestos motores automáticos 

com a estimulação neurosensorial, no âmbito da Fisioterapia 
promove uma reflexão, sobre a atual prática clinica. É impor-
tante, considerar sobre a eventual relevância de se investir e 
desenvolver abordagens, que foquem mais a especialização 
dos estímulos, aplicados na recuperação do indivíduo com 
AVC, em detrimento de outras menos direcionadas, ainda que 
dotadas de vertentes mais abrangentes e intensivas. 

Os resultados encontrados neste caso clinico fundamen-
tam-se pelo facto da audição de sons rítmicos induzidos pela 
música acionarem os centros motores dos gânglios da base, 
associados também teoricamente, aos circuitos neuronais dos 
movimentos automáticos. 

No futuro, será necessário desenvolver a investigação sobre 
a estimulação neurosensorial na reativação de circuitos moto-
res automáticos, após acidente vascular cerebral.

A. Cristina Vidal1,2, Ana Sequeira1,2, Sofia Pinto1,2, Cláudia Costa1,2,3 
1-Hospital Garcia de Orta, EPE; 2- Escola Superior de Saúde Egas Moniz; 3- Escola Superior de Saúde Atlântica

P36.  Teclado vs Manual? Um estudo de caso

Introdução
Nos países desenvolvidos a escrita manual tem vindo a cair 

em desuso, sendo transferida para interfaces que recorrem a 
teclados. De acordo com alguns modelos cognitivos, a altera-
ção do padrão de escrita manual para teclado pode repercutir-
-se em diferentes tipos de erros, já demonstrados em alguns 
casos descritos na literatura. 

Caso clínico
Mulher de 36 anos (I.W.), dextra, estudante de engenharia 

química que há cerca de dois anos sofreu um AVC isquémico 
fronto-temporal e núcleo-capsular à esquerda. Apresenta, ac-
tualmente hemiparesia direita de predomínio braquial, hemia-
nopsia homónima direita e afasia anómica. I.W. utiliza a mão 
esquerda para escrever manualmente e no teclado, produzindo 
erros fonológicos nas duas modalidades. No entanto, ocorrem 

significativamente (p=0.03) menos erros na escrita através do 
teclado. 

Conclusões
 Uma vez que o tipo de erros é semelhante nas duas mo-

dalidades, pode excluir-se um defeito no processamento da 
memória de trabalho ortográfica. Os dados são sugestivos de 
uma falha na via responsável pela escrita manual, na conver-
são alográfica/letra-forma, que não é necessária para a escrita 
no teclado. Estes resultados podem ser relevantes do ponto de 
vista teórico para um melhor entendimento do processo cogni-
tivo da escrita e do ponto de vista prático, pois a nova geração 
de pessoas, que têm ou podem vir a ter afasia, utilizam maiori-
tariamente a escrita por teclado, sendo que esta nova realidade 
deverá ser, futuramente, considerada na avaliação e interven-
ção das alterações adquiridas da escrita.

Filipa Miranda 1,2, José Fonseca1, Gabriela Leal1,2

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Instituto de Medicina Molecular;
2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria
E-mail: tf.filipamiranda@gmail.com
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P37.  Impacto funcional do AVC em doentes amputados
Filipa Correia, Carolina Barbeiro, Natália Ramos, Jorge Jacinto
Serviço de Reabilitação de Adultos 3 (SRA3) do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA)
E-mail: filipa.correia@scml.pt

Introdução
Uma elevada percentagem dos doentes com amputação 

de membro inferior apresenta doença vascular estabelecida 
e múltiplos fatores de risco cardiovasculares, conferindo risco 
acrescido de ocorrência de AVC. A prevalência de AVC com 
hemiparesia sequelar em doentes com amputação de membro 
inferior varia entre 8-18%, atingindo, na maioria dos casos, o 
mesmo lado. Num elevado número destes doentes, é possível 
alcançar uma marcha funcional com prótese. O objetivo deste 
trabalho é descrever a evolução funcional de dois doentes com 
história pregressa de amputação de membro inferior e posterior 
AVC, admitidos no CMRA.

Casos clínicos
1. Doente do sexo masculino, de 63 anos, autónomo nas 

AVD com uso de prótese endosquelética por amputação trans-
tibial esquerda no contexto de isquémia aguda do membro, que 
14 anos após, sofreu AVC isquémico do hemisfério direito com 
quadro de hemihipostesia e hemiparesia esquerdas com movi-
mentos ativos contra-gravidade, sequelares. Após programa de 
reabilitação em ambulatório, foi possível retomar a marcha com 
apoio de pirâmide à direita.

2. Homem de 57 anos, submetido a amputação transfemural 
esquerda de etiologia traumática, com utilização, desde en-
tão, de prótese exosquelética que permitia marcha funcional 
sem auxiliares. Foi internado no CMRA por AVC hemorrágico 
núcleo-capsular direito ocorrido 27 anos após a amputação, do 

qual resultou hemiparesia esquerda espástica e hemihipostesia 
ipsilateral, com perda do equilíbrio dinâmico em ortostatismo. 
Atendendo ao aumento do tónus no hemicorpo esquerdo, com 
membro superior afuncional e membro inferior apresentando 
coto volumoso com postura em adução e extensão, o interna-
mento pretendeu, sobretudo, a verticalização e maximização 
de autonomia nas atividades de vida diária (AVD). Após 3 me-
ses, foi possível assumir o ortostatismo com a prótese, com 
significativa melhoria do equilíbrio e maior funcionalidade nas 
AVD. No entanto, o doente manteve necessidade de ajuda para 
colocação da prótese, apresentando marcha não funcional por 
reação associada do membro residual em adução.

Conclusão
 Os dois casos descritos partilham a ocorrência de AVC com 

hemiparesia sequelar do mesmo lado de amputação prévia do 
membro inferior. A combinação das duas comorbilidades não 
constitui uma contra-indicação à protetização, sendo possível 
obtenção de resultados funcionais. A lateralidade da hemipa-
resia constitui um dos mais importantes fatores preditivos para 
o sucesso do treino pós-protésico nestes doentes, já que está 
mantida a funcionalidade do hemicorpo contralateral, permitin-
do maior estabilidade e uso de auxiliar de marcha, se indica-
do. O nível de amputação transtibial constitui também fator de 
maior sucesso funcional, quando comparado com outros níveis 
de amputação superiores.

P38.  AVC bulbar – Um desafio na reabilitação

Introdução
Os eventos isquémicos do tronco cerebral correspondem a 

20-25% de todos os AVC, ocorrendo no território arterial ver-
tebro-basilar. Constituem um grupo clinicamente heterogéneo 
que pode incluir ataxia, diplopia, disartria, disfagia e, em muitos 
casos, hemiparesia/tetraparesia. A reabilitação destes doentes 
permanece ainda um desafio.

 
Caso clínico

Homem de 72 anos, de raça negra, admitido no CMRA para 
programa multidisciplinar de reabilitação no contexto de AVC 
bulbar com 3 meses de evolução. Na fase aguda, destaca-se a 
necessidade internamento na Unidade de Cuidados Intensivos 
por pneumonia de aspiração grave com depressão do estado 
de consciência. À entrada do CMRA, encontrava-se desnutrido, 
com estado geral degradado; disfagia grave, alimentando-se 
por sonda nasogástrica; disfonia e disartria marcadas; labilida-
de emocional; quadro neuromotor de tetraparesia espástica de 
predomínio crural; equilíbrio sentado ausente; dor generalizada 
nas mobilizações; necessidade de ajudas totais nas atividades 
de vida diária (AVD), com Medida de Independência Funcional 
(MIF) de 30/126.

Durante o internamento, atendendo aos défices motores e 
reduzida capacidade de colaboração em programa intensivo, 
foram privilegiadas medidas de conforto com vista à melhoria 
da qualidade de vida. Neste sentido, foi feito tratamento com 
toxina botulínica para facilitação dos cuidados de higiene e 

diminuição da dor no contexto da espasticidade; foi realizado 
posicionamento em cadeira de rodas (CR) de conforto e, pos-
teriormente, por melhor controlo de tronco e maior tolerância 
à posição de sentado, passou para CR mecânica; foi confe-
cionada tala de posicionamento para punho e mão esquerdos. 
Ajustou-se a medicação antidepressiva e antiálgica, com eficá-
cia. Por disfagia grave, que condicionou múltiplas infeções res-
piratórias por aspiração, foi colocada PEG. Após 17 semanas, 
verificou-se melhoria global, embora sem tradução funcional 
(MIF 31/126). Teve alta para o domicilio com apoio da família, 
estando previsto um reinternamento para dar continuidade ao 
processo de reabilitação.

Conclusão
 O prognóstico funcional dos doentes com AVC do tronco 

cerebral depende da localização da lesão e da gravidade dos 
sintomas. Os doentes beneficiam de um programa de reabi-
litação multidisciplinar intensivo, individualizado e com objeti-
vos realistas, visando promover uma melhoria na qualidade de 
vida, mesmo quando não é possível obtenção de ganhos fun-
cionais significativos. Assim, o programa de reabilitação destes 
doentes deverá incluir medidas de adaptação aos défices ad-
quiridos, nomeadamente através da prescrição de produtos de 
apoio, estratégias para melhoria da posição de sentado, garan-
tia de nutrição adequada, tratamento da dor e espasticidade, 
bem como prevenção de intercorrências infeciosas ou outras.

Filipa Correia1, Afonso Pegado2, Sofia Proença1, Jorge Jacinto1

1-Serviço de Reabilitação de Adultos 3 (SRA3) do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA);
2-Serviço de Medicina Física e de Reabilitação - Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.
E-mail: filipa.correia@scml.pt
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P39.  Fisioterapia Neurológica no AVC do Cerebelo

Introdução
A incidência de AVCs em pessoas jovens tem vindo a au-

mentar sendo as sequelas motoras um dos principais motivos 
de dependência destes doentes. Sabe-se com base na neurofi-
siologia, que diferentes estímulos têm diferentes resultados na 
neuroplasticidade após lesão cerebral. Com este trabalho apre-
sentamos um estudo de caso em que foi feita uma intervenção 
diferenciada de Fisioterapia Neurológica, definida com o ob-
jetivo de potenciar as capacidades neuronais presentes, pro-
mover a neuroplasticidade adequada e evitar o aparecimento 
de compensações físicas nocivas à reaquisição do movimento.

  
Metodologia

Neste estudo de caso é descrito o raciocínio clínico de ava-
liação e de intervenção da valência de Fisioterapia Neurológi-
ca num doente de 39 anos após um AVC isquémico da artéria 
cerebelosa superior direita no contexto de uma fibrilação au-
ricular não diagnosticada previamente. Como principal com-
prometimento motor este paciente apresentava uma ataxia da 
marcha com necessidade de utilizar bengala para se deslocar 
e de ajuda nas AVDs que implicassem a utilização de ambos 
os membros superiores quando se encontrava de pé. Neste 
trabalho foram analisados os registos de imagem da marcha e 
da tarefa sentar-levantar no momento de avaliação e ao fim de 
6 sessões de tratamento.

Resultados
Na avaliação inicial de Fisioterapia foi identificado como prin-

cipal problema a diminuição da atividade global do tronco que 
se traduzia numa necessidade de manter os membros supe-
riores junto ao tronco para aumento de estabilidade, de uma 
marcha de base alargada com passos pequenos e uma fixação 
funcional da cervical. Foi definido um plano de intervenção com 
duração média de 60 minutos, 3 vezes por semana, com o ob-
jetivo de melhorar a atividade da musculatura estabilizadora do 
tronco através da utilização de informação somatossensorial 
organizada e em contexto de atividades funcionais. Ao fim de 6 
sessões foi possível observar uma melhoria das características 
da marcha e do sentar-levantar, referindo o doente uma noção 
de maior equilíbrio sem necessidade de utilizar bengala.

Conclusões
Este tipo de intervenção de Fisioterapia Neurológica tem por 

base o conhecimento da neurofisiologia, tendo sido descrito 
inicialmente na década de 50  na Inglaterra, pelo Neurologista 
Karel Bobath, ficando também conhecido por Conceito de Bo-
bath. Com este tipo de intervenção, neste paciente, foi possível 
potenciar as suas competências motoras que se traduziram 
numa melhoria da marcha e independência funcional.

Ana Ferreira, Raquel Pimentel, Ana Rodrigues, Sara Ferreira 
Physico®, Gabinete de Fisioterapia e Exercício Clínico, Maia

P40.  “Que azar o meu ou será erro vosso?” A importância da correta  
 orientação

Introdução
A abordagem dos sobreviventes com AVC agudo implica 

uma série de etapas e o sucesso no prognóstico funcional de-
pende da articulação estruturada entre as diversas entidades. 
A precocidade de uma avaliação clinico-funcional e socio-fami-
liar, bem como o início de um programa de reabilitação coor-
denado e interdisciplinar tem influência positiva nos resultados 
funcionais a curto, médio e longo prazo. Após internamento em 
hospital de agudos, o sobrevivente deverá ser orientado para 
programa dereabilitação pelo Fisiatra, segundo as orientações 
e organigrama da Norma da Orientação Clínica 054/2011.

 
Casos clínicos

Homem, de 77 anos, rankin prévio 0, com antecedentes 
de HTA, Dislipidemia, FA, prótese total anca (PTA) esquerda. 
Admitido no SU por afasia, assimetria facial, hemianopsia ho-
mónima, hemiplegia e hemihipostesia direitas (NIHSS 17). TC 
CE “isquemia aguda no território da ACM esquerda”. Contrain-
dicação para trombólise por varfine, e apesar do ASPECTS 7 
recusado para tromboectomia por 6h30 de clínica. Após obser-
vação por MFR, foi orientado para UCC de média duração, mas 
de forma independente pela equipa de gestão de altas (EGA) 
foi transferido para UCC de longa duração. Após 3 meses: 
afasia mista, plegia do membro superior, parésia do membro 
inferior, espasticidade, sem equilíbrio de tronco, luxação PTA 

esquerda, retrações musculo-esqueléticas (Rankin 5, Índica 
Barthel 5, MIF 30).

Homem, de 59 anos, rankin prévio 0, com antecedentes de 
HTA. Admitido no SU por disartria, desvio do olhar conjugado 
para a direita, hemiplegia com face e hemihipostesia esquer-
da (NIHSS 14); TC CE “M1 trombo na ACM direita”. Transfe-
rido para realização de tromboectomia, que foi suspensa por 
extensa área de enfarte, tendo sido submetido a craniotomia 
descompressiva. Após avaliação de MFR, e dada a idade e 
a gravidade neurológica, colocou-se a hipótese de Centro de 
Reabilitação como orientação. De forma independente pela 
EGA foi transferido para UCC de longa duração. Após 3 me-
ses - disartria, SNG, torcicolo esquerdo, plegia do hemicorpo 
esquerdo espástica e com retrações musculo-esqueléticas, 
sem equilíbrio cefálico ou de tronco; acamado (Rankin 5, Índice 
Barthel 0, MIF 22).

 
Conclusões

 Estes dois casos clínicos destacam a importância do aces-
so à equipa de reabilitação coordenada e à necessidade de 
definir regras de orientação. Existe uma norma de orientação 
clínica 54/2011, que não foi cumprida, motivo pelo qual os dois 
sobreviventes de AVC não atingiram o seu potencial máximo 
funcional, aumentado os custos diretos e indiretos.

Filipa Pereira, André Maia e Silva, Bernardo Moreno, Mariana Saavedra, Maria João Azevedo, Bárbara Moreira da Cruz, Ana Alves 
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães
E-mail: filipaalexandrapereira@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt
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P41.  Fala e linguagem– A Medicina Física e de Reabilitação na    
 Unidade de Acidente Vascular Cerebral
José Vítor Gonçalves, Joana Marques dos Santos, João Paulo Castro, Ana Campolargo
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho, Vila Nova de Gaia
E-mail: 07854@chvng.min-saude.pt

Introdução
O AVC é em Portugal a principal causa de morbilidade e 

mortalidade. É consensual a importância de um início precoce 
da reabilitação nestes doentes e daqui decorre a importância 
de uma equipa multidisciplinar de reabilitação nas Unidades 
constituída por Fisiatra, Fisioterapeuta e Terapeuta da Fala. 
Relativamente às alterações na fala e linguagem está também 
demonstrada uma maior eficácia na reabilitação quando esta é 
iniciada precocemente.

Metodologia
Com vista a conhecer o perfil dos doentes internados na Uni-

dade bem como para o seu follow-up foram registados todos 
os doentes no que diz respeito à avaliação da fala e lingua-
gem aquando da admissão e alta, diagnóstico de admissão, 
localização anatómica, procedimento(s) realizado(s), tempo de 
internamento e destino pós alta.

Resultados
O registo iniciou-se em Fevereiro de 2017 contabilizando-se, 

até ao momento, 380 doentes sendo que neste trabalho irão 
ser utilizados os primeiros 100.  58 eram do género masculino e 
42 do género feminino com uma idade média de 69,6 anos.  82 
doentes com AVC isquémico, 11 com AVC hemorrágico e 7 com 
um diagnóstico que não AVC. A localização anatómica mais fre-

quente foi a Artéria Cerebral Média Esquerda.  53 doentes sem 
disartria na admissão e alta com um tempo médio de interna-
mento de 4 dias sendo que a maior parte não foi submetida a 
nenhum tratamento. Com disartria ligeira a moderada 40 doen-
tes com 3 sem disartria na alta e uma média de internamento 
de 14 dias sendo a maior parte não submetida a tratamento. 
Um doente com disartria severa e 6 sem verbalização. Relati-
vamente à linguagem 71 doentes sem alterações da linguagem 
com uma média de internamento de 9 dias sendo que a maior 
parte não foi submetida a nenhum procedimento e como local 
mais frequente a artéria cerebral média direita. 29 doentes com 
afasia e um tempo médio de internamento de 9,2 dias e local 
anatómico mais frequente a artéria cerebral média esquerda.

Conclusão
 Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura no 

que diz respeito à distribuição no tipo de AVC bem como na ida-
de média e gênero. Relativamente à gravidade parece existir 
uma relação entre a gravidade com as alterações identificadas 
a nível da fala e linguagem e tempo de internamento o que 
vai de encontro ao estabelecido na literatura. Apesar dos re-
sultados irem de encontro ao já definido existe a necessidade 
de aumentar o número de registos analisados no sentido de 
confirmar a tendência descrita. 

P42.  Equipa na reabilitação do AVC – O que queremos e o que (não)  
 sabemos

Introdução
Em reabilitação, profissionais de várias áreas trabalham em 

conjunto, procurando dar ao utente o máximo de competên-
cias, adaptadas à sua condição, tendo em vista a melhor fun-
ção e a sua participação. Na reabilitação do AVC, este trabalho 
implica a articulação de várias áreas da reabilitação, devendo 
ser interdisciplinar e coordenado ,disponibilizando assim cuida-
dos seguros e eficientes, com uma visão holística centrada no 
sobrevivente de AVC e seu cuidador.

Em Portugal, frequentemente o trabalho realizado na reabili-
tação do AVC não ocorre verdadeiramente em equipa, estando 
os diferentes intervenientes no processo de reabilitação desco-
ordenados, com falhas ao nível da comunicação e liderança. 
Assim, ocorre facilmente um trabalho individual e simplista, 
sendo importante a resolução dos conflitos e dificuldades na 
formação e articulação destas equipas.

 
Objectivos

Rever o modelo de funcionamento da equipa de reabilitação 
de AVC, objetivar as dificuldades encontradas, e demonstrar a 
necessidade de formação dos intervenientes.

Metodologia
Publicações na pubmed em inglês ou português. Querie utili-

zada: Stroke rehabilitation, team work rehabilitation

Resultados
Existe evidência científica de que se obtêm melhores resul-

tados clínicos-funcionais quando existem equipas de reabilita-

ção interdisciplinares coordenadas, com resultados ao nível da 
redução da mortalidade, melhoria funcional e menor grau de 
dependência, e menor necessidade de institucionalização. 

A equipa de reabilitação de AVC deve ser constituída por mé-
dico de medicina física e de reabilitação (MFR), enfermeiro de 
reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta 
da fala, nutricionista, assistente social e psicólogo.

A equipa deve ser coordenada por médico MFR, garantindo 
uma colaboração interdisciplinar baseada na boa comunica-
ção, definição integrada de objetivos e responsabilização de 
cada elemento da equipa. Neste modelo devem existir reuniões 
regulares da equipa em que são definidos os objetivos basea-
dos na ICF, avaliada objetivamente a evolução, discutidos os 
problemas e procuradas soluções.

As maiores dificuldades encontradas na formação das equi-
pas, são a escassa disponibilização de profissionais, limita-
ções ao nível da comunicação entre os elementos, ausência 
de formação em liderança pelo coordenador e ausência de 
conhecimento do papel de cada interveniente pelos diferentes 
elementos da equipa.

Conclusão
 Apesar do progresso no tratamento da fase aguda do AVC 

em Portugal  nos últimos anos, é fundamental mudar o para-
digma nacional relativo às equipas de reabilitação. Devem ser 
criadas condições para a atuação de uma equipa de reabilita-
ção especializada precocemente, e otimizadas as capacidades 
técnicas de cada profissional envolvido, exponenciando os re-
sultados através da melhoria da capacidade de trabalho em 
equipa.

Úrsula Martins1, Rita Marques1, João Cunha1, João Amaro3, Joana Gomes2, André Maia e Silva2, Ana Alves2
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AVCdo

P44.  Ombro Doloroso do Hemiplégico – abordagem terapêutica e 
preventiva

Introdução
O AVC é uma causa importante de morbilidade a longo 

prazo. Aproximadamente 50% dos sobreviventes apresentam 
hemiplegia sequelar. Destes, 50% vão viver com um membro 
superior não funcional e 65% apresentam ombro doloroso do 
hemiplégico (ODH) 6 meses após o evento cerebrovascular.

Trata-se de uma complicação comum e complexa que pode 
surgir nas primeiras semanas ou até 3 a 6 meses após o AVC.

Esta afeção prejudica os resultados do programa de reabili-
tação e reduz a participação do doente, tornando-o funcional-
mente dependente e prejudicando a sua qualidade de vida.

Objectivos
Fazer uma revisão bibliográfica e sistematizar a abordagem 

terapêutica e preventiva do ODH, de acordo com os níveis de 
evidência existentes.

  
Metodologia

Pesquisa bibliográfica recorrendo à base de dados online 
Pubmed/MEDLINE, Cochrane e Google Scholar, utilizandos 
os termos MeSH: “hemiplegia”, “shoulder pain” e “stroke”. Cri-
térios de inclusão: artigos científicos redigidos em inglês ou 
português, nos últimos 5 anos, cuja leitura do resumo traduziu 
relevância.

Resultados
As causas do ODH, normalmente multifatoriais, incluem fato-

res mecânicos e neurológicos como por exemplo a subluxação 
do ombro, a capsulite adesiva, a espasticidade ou o síndrome 
de dor regional complexa.

O diagnóstico desta entidade é clínico. O tratamento conser-
vador deve ser a primeira abordagem, dando enfase à melhoria 
da biomecânica e função do ombro. A dor deve ser controlada 
com estratégias farmacológicas e não farmacológicas. Alguns 
doentes podem beneficiar de tratamentos mais invasivos.

Medidas preventivas, como o posicionamento e a manipula-
ção do membro superior, podem reduzir o risco de desenvolver 
ODH.

Conclusão
A inexistência de uma abordagem compreensiva do ODH e 

o diagnóstico incorreto da sua etiologia dificultam o tratamento 
dirigido. As evidencias limitadas, contraditórias ou não específi-
cas relativamente à maioria dos tratamentos, bem como a falta 
de guidelines, torna o tratamento desta entidade desafiante. 

Uma abordagem estruturada poderá ajudar a obter uma 
melhor resposta terapêutica, contribuindo para o sucesso da 
reabilitação e para a melhoria da qualidade de vida do doente. 

Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Physico®, Gabinete de Fisioterapia e Exercício Clínico, Maia
E-mail: filipavilabril@gmail.com

P45.  Avaliação da Deglutição em Doentes com AVC

Resumo
Este trabalho foi realizado com o objetivo de responder às 

necessidades de informação identificadas em profissionais de 
saúde, nomeadamente enfermeiros, sobre as diferentes esca-
las utilizadas para a avaliação da deglutição em doentes com 
AVC, como também na mobilização de uma das escalas (Es-
cala GUSS), sendo esta a metodologia empregada no contexto 
de prática clínica em causa, o Hospital de Vila Franca de Xira.

A deglutição é uma função fisiológica muito importante e en-
volve um processo complexo de eventos motores e sensoriais 
orofaríngeos, que garantem o transporte de alimentos desde a 
ingestão até ao início da digestão (Dias, 2015). A Disfagia é a 
alteração da deglutição, sendo a sua origem mais comum por 
AVC, sendo a incidência entre 22% a 65% dos doentes. Nestes 
casos aumenta o risco de desnutrição, hospitalização prolon-
gada, acrescentando também o risco de pneumonia, que é das 
razões mais repetidas de reinternamento da pessoa com AVC 
(Kind et al., 2007) e mortalidade (Ramsey et al, 2003).

A avaliação da deglutição tem como objetivos, detetar a 
presença de disfagia; caraterizar a sua gravidade; determinar 
as causas; planear a reabilitação e aferir os resultados do tra-
tamento (Maccarini et al. 2007). Para realizar esta avaliação 

existem diversas escalas, mas as mais utilizadas são a Escala 
GUSS, Escala FOIS e Escala DOSS. A escala mobilizada no 
contexto de prática clinica em causa é a Escala GUSS, que en-
globa dois momentos de avaliação, e os resultados em conjun-
to irão demonstrar a gravidade da disfagia/risco de aspiração. 
No primeiro momento, existe a vigilância do doente, saber se 
está alerta, perceber se a tosse é eficaz e se existe degluti-
ção da saliva, onde o somatório irá dar um valor entre 1 e 5. 
No caso de o somatório estar compreendido entre 1 e 4, deve 
realizar-se mais tarde uma nova avaliação, não passando para 
o segundo momento. Se a apreciação atingir o somatório de 5, 
significa que a pessoa está apta para avançar para o segundo 
momento. Passando ao segundo momento, irá ser validado se 
a pessoa consegue realizar a deglutição de três amostras com 
diferentes consistências (água + espessante) – 1ª pudim, 2ª 
mel e 3ª néctar.

Através da avaliação da deglutição é possível aumentar indi-
vidualização de cuidados de enfermagem, como também a sua 
qualidade, reduzindo riscos inerentes à presença desta altera-
ção num doente com AVC, potenciando também a integração 
da família/cuidador na preparação para a alta, direcionando os 
ensinos para as necessidades sentidas.
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