
Aproximar a ciência da população AVC e doença sistémicaEnvelhecer em Portugal

Para que o AVC passe dos 
bastidores para o centro das 
atenções, o Dr. José Miguel Júdice 
referiu que é preciso envolver a 
população. “Nada será suficiente 
se cada um de nós não for capaz 
de ser preventivo”, sublinhou 
o ex-bastonário da Ordem dos 
Advogados, na abertura deste 
congresso [pág.2]

É este o tema da mesa que hoje terá 
lugar pelas 09h25 e na qual será revista 
a relação entre o AVC e as neoplasias, 
as doenças hematológicas, as doenças 
hepáticas a gastroenterológicas e as 
doenças reumáticas. Não perca esta 
sessão multidisciplinar que vai contar com 
a participação da Dr.ª Susana Pereira, do 
Prof. António Parreira, do Prof. José Ferro 
e da Dr.ª Ruth Geraldes [págs.12 e 13]

Alcançada a missão de prolongar a 
sobrevivência, surge o desafio de 
promover o “envelhecimento ativo”. Não 
basta viver mais se tal não significar viver 
bem. Neste contexto, a Dr.ª Maria João 
Quintela deixou ontem um conjunto de 
recomendações para que os sistemas de 
saúde se adaptem às novas necessidades 
e garantam a funcionalidade na idade do 
“estás ótimo” [pág.4]
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EM RETROSPETIVA Sessão de abertura

O AVC no centro das atenções: a prevenção é o caminho
Numa sala repleta de congressistas, o Prof. Castro 
Lopes abriu ontem, ao final da manhã, o 12.º 
Congresso Português do AVC. Reconhecido como “o 
verdadeiro fórum da Doença Vascular Cerebral”, o 
evento contou com mais de 850 inscrições de vários 
profissionais de saúde, 11 convidados internacionais 
e um momento musical.
Na mesa da Sessão de Abertura esteve presente o 
Prof. Castro Lopes, presidente da Sociedade Portu-
guesa do AVC e do Congresso, o Prof. José Ferro, Pre-
sidente da Comissão Científica, a Dr.ª Marta Carvalho, 
Presidente da Comissão Organizadora, o Dr. Miguel 
Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos e o Dr. 
José Miguel Júdice, convidado de honra do 12.º Con-
gresso Português do AVC, que trouxe a público uma 
intervenção subordinada ao tema “Porque é que o 
AVC fica sempre nos bastidores?”.
Sobre o que pode ser feito para que o AVC passe 
a estar no centro das atenções, o Ex-Bastonário da 
Ordem dos Advogados relembrou dois aspetos impor-
tantes. O primeiro diz respeito à população em geral, 
ou seja, aos possíveis doentes: “por muito que os 
médicos se empenhem, por mais recursos financeiros 
que existam para investir, por muito que se promova 
a investigação científica, nada disso será suficiente 
se cada um de nós não for capaz de ser preventivo”; 
para além disto, e com o objetivo de aproximar a 
ciência da população, o Dr. José Miguel Júdice desta-
cou também a função preventiva dos profissionais de 
saúde: “o que se pretende é fazer todos os possíveis 
para que não cheguemos a precisar da cura e que se 
consiga evitar a morte antes do tempo”.
Já o Bastonário da Ordem dos Médicos destacou a 
esperança que mantém em todos os profissionais 
de saúde, que lutam todos os dias por prevenir 
esta doença. Ainda assim, considera o Dr. Miguel 

Guimarães que a boa vontade destes não chega e 
que grande parte da mudança irá passar pela decisão 
política: “é necessário que os políticos tenham a 
intenção de trabalhar em função das pessoas, e isso 
passa por promover medidas benéficas e práticas em 
prole da saúde de todos”.
O Prof. Castro Lopes sublinhou ainda, durante a 
sua intervenção, a presença das várias classes 

de profissionais de saúde, que ajudam a criar a 
inter¬disciplinaridade desejável na abordagem do 
AVC, destacando o papel da Enfermagem: “gostava 
de salientar a presença da Enfermagem pela sua 
transversalidade. Lembro-me muito bem que os 
enfermeiros eram o nosso “companheiro ideal” na 
luta contra o AVC, ajudando-nos na aproximação 
aos doentes”, referiu.

Prof. José Ferro, Prof. Pedro Cantista, Dr. José Miguel Júdice, Prof.ª Elsa Azevedo, Prof. Castro Lopes, Dr. Miguel Guimarães, 
Prof.ª Patrícia Canhão, Dr. Miguel Rodrigues, Dr.ª Marta Carvalho, Prof. Vítor Tedim Cruz e Dr. Gustavo Santo
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Dr. Fernando Pinto

Assistente Graduado de Cardiologia 
do CHEDV; Ex-Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal 
causa de morbi-mortalidade em todos os países 
desenvolvidos, sendo em Portugal responsáveis por 
cerca de um terço de todas as mortes e elevado 
número de incapacidades, com consequências 
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 vas-
cular cerebral (AVC) representa 2/3 das DCV. A hi-
pertensão 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 ar-
terial 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 
uma maior relevância na prevenção secundária, isto 
é, após um primeiro episódio de AVC ou após um 
acidente isquémico transitório (AIT), pois está clara-
mente 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 utili-
zar, de custos relativamente reduzidos, que permite 
optimizar o diagnóstico e principalmente aferir com 
precisão se o tratamento instituído controla eficaz-
mente 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, 
permitindo 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 diag-
nosticada 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 contro-
lo rigoroso e atempado da PA é mandatório e em 
quem fenómenos como o efeito da bata branca 
são naturalmente mais frequentes e mais vinca-
dos, 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 conheci-
do fenómeno do efeito da bata branca (e não raras 
vezes alegado também pelos nossos doentes nas 
consultas 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 por opção do autor.

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

Prof. E. Bernd Ringelstein 

University Hospital Muenster, Germany

Key Performance Measures of the Quality of Acute Stroke 
Care in Western Europe

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 cerebrovas-
cular imaging, % screened for swallowing disorders. 
% ischemic stroke pts. receiving early secondary pre-
vention, % 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. crite-
rion 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 metanalysis of factors clearly proving excellent 
performace on SU in different countries (socalled key 
performance indicators) could show that at least seve-
real QIs reliably reflect the quality of treatment and 
are suitable to monitor and benchmark performance 
in different stroke care systems. 

Stroke Unit care has been proven to be beneficial 
for the entire spectrum of acute and even subacute 
stroke patients in terms 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 contin-
uous improvement by benchmarking.
The ESO SU committee has published a consented 
paper on the recommended SU concept in EU coun-
tries with the strong recommendation that clearly 
defined 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 evaluated 19 
QIs that are used systematically and nation-wide, but 
also overlap with similar approaches in other con-
tries. Such QIs are for instance % eligible pts. with tPA 

EM RETROSPETIVA

INFORMAÇÃO DE AGENDAINFORMAÇÃO DE AGENDAINFORMAÇÃO DE AGENDAINFORMAÇÃO DE AGENDA

Sessão | Risco vascular em Portugal

Conferência | Key performance measures of quality of acute stroke care in Germany EM RETROSPETIVA

Amanhã, pelas 13h, no âmbito da sessão de encerramento, haverá a habitual entrega de prémios e da bolsa de inves-
tigação em doença vascular cerebral atribuídos anualmente pela SPAVC. Serão atribuídos três prémios para as três mel-
hores comunicações orais, um prémio para a melhor apresentação oral em caso clínico, e dois prémios para as duas melhores 
apresentações sob forma de poster. A SPAVC atribuirá ainda um prémio denominado “Prémio Multiprofissional”, destinado a 
premiar o melhor trabalho sobre AVC destinado a técnicos de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica e enfermeiros. Este 
ano, pela primeira vez, a SPAVC considera também um prémio para a melhor comemoração do Dia Nacional do Doente com 
AVC. Quer descobrir quem são os premiados? Não falte amanhã à sessão de encerramento.
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Dr.ª Maria João Quintela

Consultora da Direção-Geral da Saúde; 
Vice presidente da Sociedade Portuguesa 
de Geriatria e Gerontologia; Presidente da 
Associação Portuguesa de Psicogerontologia

O aumento da esperança média de vida, com saúde 
e independência, o mais tempo possível, deve 
ser encarado como um objetivo a atingir e uma 
oportunidade em qualquer idade. O envelhecimento 
constitui um dos maiores desafios do nosso tempo, 
e para que este seja uma experiência positiva é 
necessário 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 atividade física 
regular, de uma atividade 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 substâncias 
nocivas, e sem tabaco, a par de uma vida afetiva 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.

Recorda-se que o conceito de “envelhecimento 
ativo” da Organização Mundial da Saúde procura 
transmitir uma mensagem abrangente, e reconhe-
cer, que além da idade e dos cuidados com a saúde, 
muitos outros fatores individuais, familiares, sociais, 
ambientais, climáticos, de desenvolvimento ou de 
conflito, influenciam e determinam o modo como os 
indivíduos e as populações envelhecem. 
Grande parte das doenças crónicas como as doenças 
cardiovasculares, a hipertensão, a doença coronária, 
o acidente vascular cerebral, o enfarte, entre outras, 
como a diabetes e o aumento do colesterol, são 
passíveis em grande parte, de prevenção, através 
de hábitos de vida e condições 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 física ou mental, pode ajudar largamente 
a compensar os crescentes custos com pensões e 
reformas, e com a desparticipação e depressão que 
tantas vezes acarretam, assim como os custos com 
assistência social e cuidados de saúde, e contribuir 
mais tempo para as receitas públicas.
O Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde1, 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou 
no dia 1 de outubro de 2015, Dia Internacional das 
Pessoas Idosas, vem chamar a atenção para a urgên-
cia de uma ação pluridisciplinar, global e integrada 
de saúde pública no que respeita ao envelhecimento 
populacional. Esta ação, no entender da OMS, requer 
ajustamentos e alterações fundamentais, não apenas 
nas coisas que fazemos, mas sobretudo na forma 
como pensamos a respeito do envelhecimento.
As recomendações mais urgentes que este 
Relatório preconiza, são: mudança de mentalida-
des face ao envelhecimento e às pessoas idosas; 
ambientes favoráveis e estimulantes para todas 
as idades; adequação dos sistemas de saúde às 
necessidades das pessoas idosas e desenvolvimen-

to 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 âmbito 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 
complexidade, integridade e individualidade huma-
nas, com particular especificidade sobre o envelheci-
mento, e num conjunto de políticas que se comple-
mentem e se potenciem reciprocamente.
É nesta realidade complexa e multifatorial, que a 
prevenção das situações de AVC, o diagnóstico, 
referenciação e tratamento corretos e atempados, 
e a reabilitação e readaptação social e serviços de 
acompanhamento e longa duração, a informação à 
população e a formação específica dos profissionais, 
são prioritários no âmbito do Sistema de Saúde.

Referências Bibliográficas:1- WHO. http://www.who.int/
ageing/publications/world-report-2015/en/. 2015.

Envelhecimento em Portugal: sua realidade e importância

Dr.ª Bárbara Moreira da Cruz

Fisiatra do Hospital da Senhora da Oliveira

AMANHÃ | 09h30 Sessão MFR II | Reabilitação

As alterações da deglutição (disfagia) afetam cerca 
de 50% dos indivíduos que sofrem de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Destes 40% apresentam 
aspiração para a via aérea de forma silenciosa. A 

Urgência, antes de ser dado ao sobrevivente de AVC 
qualquer medicação, alimentação ou hidratação. 
Após um rastreio positivo deve ser efetuada uma 
avaliação formal da disfagia, complementada por 
meios complementares de diagnóstico para que se 
possa estabelecer qual ou quais os mecanismos fisio-
patológicos responsáveis pala disfagia e estabelecer 
um programa de reabilitação individualizado. 
O exame por excelência para avaliar as alterações 
da deglutição é videofluroscopia. Esta pode ser 
qualitativa ou quantitativa. O modo quantitativo 
permite um maior rigor diagnóstico e compara as 
variáveis quantificáveis de tempo e espaço ao longo 
do processo reabilitador. O rigor diagnóstico permite 
individualizar o tratamento no mecanismo fitopato-
lógico da disfagia e melhorar o processo de reabili-
tação das alterações deglutórias. Nos últimos anos a 
vídeofluroscopia e a manometria de alta resolução 
tem vindo a alterar os paradigmas dos processos 
fisiopatológicos e de tratamento da disfagia. 

esmagadora maioria das vezes estas alterações 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 alterações da deglutição aos 
três meses pós-AVC. As complicações associadas à 
disfagia são risco aumentado de infeção, pneumo-
nia, malnutrição, desidratação, institucionalização, 
depressão, prolongamento do tempo de internamen-
to, pior prognóstico de recuperação funcional, menor 
participação na vida familiar e social, diminuição da 
qualidade de vida do sobrevivente de AVC e cuidador 
informal, aumento dos encargos com sistema nacio-
nal de saúde e morte. 
Desde o rastreio as alterações da deglutição pós-AVC 
devem estar a cargo de uma equipa de reabilitação 
interdisciplinar bem treinada e coordenada por um 
médico especialista de Medicina Física e de Reabi-
litação. O rastreio da disfagia deve ser feito o mais 
precoce possível, idealmente no próprio Serviço de 

Diagnóstico e tratamento da disfagia em Unidades de AVC

Conferência | Envelhecimento em Portugal

“Grande parte das doenças crónicas 
como as doenças cardiovasculares, 
a hipertensão, a doença coronária, o 
acidente vascular cerebral, o enfarte, 
entre outras, como a diabetes e o 
aumento do colesterol, são passíveis 
em grande parte, de prevenção”
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Prof. Marc Ribó

Interventional Neurologist, Stroke Unit,
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Intravenous tPA treatment is effective in acute 
stroke patients, especially with mild and moderate 
symptoms. However the efficacy in terms of arterial 
recanalization progressively drops as the burden of 
the occlusive clot increases. 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.
The main advantage of iv tPA is that it is readily 
available in centers that do not need high techno-
logic or professional requirements. 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.
On the other hand endovascular treatment (EVT) 
has also recently shown to be a powerful treatment 
in severe stroke patients. In this case recanalization 
rates are often reported above 80%. The counter-
part 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 patients primarily referred to 
local-SCs. (see figure 1)
In the following years the number of trained inter-
ventionalist 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.
At present we have two different treatments for 
acute stroke with different geographical availability 
and different efficacy profiles. 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 in-
dependence drops 10-15%. That raises the question 
about where should a patient with a suspected LVO 
stroke be primarily transferred. (see figure 2)

Option 1: Transfer to the nearest local-SC (immedi-
ate 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- already 
recanalized (no further specific treatment needed), 
2- with a large infarct and no mismatch (no further 
specific treatment needed), 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 nearest 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 available 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 concern 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. Unfortunately 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 Catalonia. The study has cur-
rently 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 
performed every 300 patients. The answer to this 
important question will be soon available.

Figure 1: Distribution of mechanical thrombectomies performed in 2015 by patient’s 
location at stroke onset according to 3 geographical areas (inner and outer metropoli-
tan areas and the provinces).(CPI:primary stroke center, EV-SC: endovascular treatment 
capable stroke center).

Figure 2 - Diferent primary transfer options of suspected large vessel 
occlusion stroke patients prioritizing A- iv tPA treatment of B- endovascu-
lar treatment.

FIGURE 1 FIGURE 2

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

“At present we have two different 
treatments for acute stroke with 
different geographical availability 
and different efficacy profiles. 
In both cases time to treatment 
initiation is critical”

“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”
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Dr. Gustavo Santo

Neurologista do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra

Resultados da experiência de telemedicina no AVC agudo 
em Portugal

transferência de 359 doentes (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 tratamento 
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 recur-
so à telemedicina é exequível, ajudando na decisão clí-
nica a tomar e contribuindo para a equidade no acesso 
aos cuidados de saúde. Permite igualmente uma 
optimização dos recursos, transferindo com caráter 
emergente os potenciais candidatos a trombectomia e 
evitando o transporte desnecessário dos restantes.

EM RETROSPETIVA

O início de 2015 ficou marcado pela apresentação 
de vários estudos que demonstraram o benefício 
inequívoco da abordagem endovascular em doentes 
com AVC isquémico e oclusão de grandes vasos. Este 
facto tornou necessária uma otimização na interação 
entre Unidades de AVC (UAVC) de nível A, que dis-
põem deste recurso terapêutico, e as UAVC de nível 
B. Cumprindo esse propósito teve início na região 
centro de Portugal Continental, a 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 reali-
zadas 1178 teleconsultas, tendo sido sugerida a 

Simpósio | Boehringer Ingelheim

Sessão | Implementação da telemedicina no sistema de cuidados do AVC

Dr.ª Luciana Gonçalves, Prof. José Ferro
e Dr. João Sargento Freitas

Anticoagulação 3.0: Dabigatrano na gestão dos 
doentes com AVC
Diagnosticar os doentes com fibrilhação auricular (FA), tratá-los com as doses adequadas de anticoagulan-
tes orais e garantir que o tratamento não é interrompido nem pelo médico, nem pelo doente. Foram estas 
as recomendações ontem discutidas pelo Prof. Doutor José Ferro, pelo Dr. João Sargento Freitas e pela Dr.ª 
Luciana Gonçalves num simpósio organizado pela Boehringer Ingelheim.

Na perspetiva do Prof. José Ferro, “houve um 
aumento enorme do número de doentes com FA 
anticoagulados, desde que surgiram os anticoagulan-
tes de ação direta”. Na perspetiva do neurologista 
do Hospital de Santa Maria, esta melhoria deve-
-se a uma maior segurança na prescrição destes 
tratamentos, uma vez que estão associados a taxas 
significativamente mais reduzidas de hemorragia. No 
entanto, acrescentou, “ainda há muito para me-
lhorar”. Nomeadamente uma maior deteção de FA 

em doentes que ainda não estão diagnosticados. “E 
isso é tão simples como medir o pulso dos doentes 
em cada consulta”. Além disso, acrescentou, na 
população diagnosticada, não basta anticoagular, é 
preciso utilizar as doses adequadas. “Infelizmente as 
doses mais reduzidas estão a ser utilizadas fora das 
indicações”. Em terceiro lugar, “é importante manter 
a terapêutica. Estamos a falar de um tratamento cró-
nico que tem de ser utilizado para sempre e que não 
pode ser interrompido nem pelo doente nem pelo 
médico”. Segundo o Prof. Doutor José Ferro, em Por-
tugal, por questões regulamentares, não é possível 
fazer prescrição crónica para uma medicação crónica 
“e isso será sempre uma barreira à boa adesão”.
Com uma opinião mais pessimista, o Dr. João Sar-
gento Freitas referiu que “ainda falhamos imenso”. 
O neurologista do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra acredita que “estamos longe dos alvos 
pretendidos” pois, “com ferramentas tão eficazes para 
prevenir o AVC associado à FA, não se compreende 
que haja ainda uma taxa tão elevada de AVC de causa 

cardioembólica”, justificou. Segundo o especialista, 
a eficácia e a segurança dos novos anticoagulantes 
orais já eram visíveis desde a publicação dos primeiros 
ensaios clínicos e foram confirmadas nos estudos ob-
servacionais de vida real. Neste contexto, “há que ter 
mais receio do AVC isquémico, do que da hemorragia 
associada à anticoagulação”. No caso do dabigatrano, 
“a confiança está reforçada pela existência de um 
agente que reverte rápida e eficazmente o efeito 
anticoagulante, para os casos mais extremos”.
Esse agente é o idarucizumab que, de acordo com a 
Dr.ª Luciana Gonçalves, “é particularmente útil nas 
situações de emergência”. Entre essas situações, a 
imunohemoterapêuta do Hospital de São João referiu 
a trombólise, que é “uma intervenção que tem uma 
estreita janela de oportunidade” e que pode estar 
comprometida num doente anticoagulado. “Se, com 
este reversor, conseguimos tornar elegíveis para este 
tratamento um número maior de doentes, então 
estamos a permitir que eles tenham uma melhor 
recuperação das suas funções neurológicas”. 

MOMENTOS DO CONGRESSO
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Prof.ª Elsa Azevedo 

Neurologista do Centro Hospitalar de S. João

Contributo da Neurossonologia na abordagem do 
doente cerebrovascular

O papel da “Neurossonologia nas decisões clínicas do doente cerebrovascular” foi tema de debate ontem 
ao início da tarde, sob presidência dos Profs. José Ferro e Elsa Azevedo. As três palestras da sessão, apre-
sentadas pelo Dr. João Sargento Freitas, pela Prof.ª Elsa Azevedo e pela Dr.ª Marta Carvalho, procuraram 
abordar a Neurossonologia enquanto auxiliar em diferentes decisões clínicas na abordagem da doença 
cerebrovascular, respetivamente no AVC isquémico agudo, nas estenoses carotídeas de indicação cirúrgica 
discutível e nas estenoses intracranianas.

No papel de presidente da sessão, e em entrevista 
ao Jornal do Congresso, a Prof.ª Elsa Azevedo come-
çou por definir a Neurossonologia como “um ramo 
das ciências neurológicas que, através de ultrassono-
grafia, se dedica ao estudo das doenças neurológi-
cas, onde o AVC se inclui”.
Referindo-se à primeira palestra desta sessão, 
intitulada “A ajuda do “estetoscópio” cerebral no 
AVC isquémico agudo”, a neurologista esclareceu 
que “a ultrassonografia pode, de facto, ajudar em 
várias etapas durante o processo agudo do doente 
com AVC”, contribuindo para a tomada de decisões. 
“Uma vez que com a ultrassonografia, concreta-
mente pelo efeito Doppler, conseguimos registar 
as velocidades de fluxo sanguíneo nas principais 
artérias cerebrais, isso permite-nos monitorizar a 
hemodinâmica cerebral na fase aguda”, explicou a 
Prof.ª Elsa Azevedo, “daí que o Doppler seja muitas 
vezes considerado como o estetoscópio cerebral 
do neurologista vascular”. A presidente da sessão 
detalhou que, na fase hiperaguda do AVC, havendo 
uma suspeita de oclusão de grande artéria cerebral o 
doente deverá efetuar TAC cerebral e angio-TAC. No 
entanto este exame não pode ser facilmente repe-
tido, e tem inconvenientes de radiação e contraste, 
pelo que o Doppler pode ser usado com vantagem, 
permitindo avaliar os resultados hemodinâmicos 

Importantíssimo é também contextualizar a estenose 
carotídea face às lesões do parênquima cerebral e 
ao estado neurológico do indivíduo, assim como sua 
história clínica e comorbilidades, além de se ter em 
consideração os resultados da intervenção no centro 
em questão. Uma avaliação mais holística do doente 
com placa aterosclerótica carotídea permite-nos to-
mar uma decisão mais racional, e com certeza mais 
acertada, em relação à necessidade de revascularizar 
ou não aquela placa”, afirmou a palestrante.
Por fim, em relação à última palestra, dedicada ao 
tema das estenoses intracranianas, importa referir 
que “são uma importante causa de AVC e têm 
uma alta taxa de recorrência sintomática”. Aqui, a 
Neurossonologia poderá ajudar a diagnosticar as 
estenoses e avaliar a gravidade da sua repercus-
são hemodinâmica, permitindo ao clínico instituir 
medidas preventivas de tratamento médico já 
provadas como muito relevantes na determinação 
do prognóstico. Investiga-se entretanto a identifi-
cação de subgrupos de doentes com maior risco de 
recorrência. “Testes vasomotores efetuados com 
Doppler transcraniano permitem-nos identificar 
aqueles doentes com maior risco de recidiva de 
evento vascular provocado por estenose intracrania-
na, podendo no futuro constituir um fator deter-
minante na decisão de tratamento endovascular”, 
referiu a neurologista do Centro Hospitalar de São 
João. A médica finalizou sublinhando que “assim, a 
neurossonologia assiste o clínico na monitorização 
da hemodinâmica cerebral na fase aguda, é deter-
minante na pesquisa de etiologia do AVC, e permite 
avaliar o resultado de diversas intervenções sobre a 
circulação cerebral, sendo uma técnica imprescindí-
vel nos centros de tratamento de AVC”.

Translational stroke medicine: 
is there any future for neuroprotection?

Prof. H. Bart van der Worp

Neurologist at the University Medical 
Center in Utrecht, the Netherlands

Animal experiments have contributed much to our 
understanding of the pathophysiology of stroke, but 
their value in predicting the effectiveness of treatment 
strategies in clinical trials has remained controversial. 
In fact, clinical trials are essential because animal stud-
ies do not predict with sufficient certainty what will 
happen in humans. In animal models of acute ischae-
mic stroke, about 500 “neuroprotective” treatment 
strategies have been reported to improve outcome, 
but of these only recanalisation with intravenous 
thrombolysis with alteplase or mechanical thrombec-
tomy has proved effective in patients, despite numer-
ous clinical trials of other treatment strategies.
Translational failure may be explained in part by 
methodological 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 between 
the animal models and the clinical trials testing the 
treatment 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 clinical 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].

após tratamentos de reperfusão. Independentemen-
te de o doente ter efetuado estes tratamentos, o 
Doppler, associado à função ecográfica, permite de-
tetar lesões hemodinamicamente significativas que 
condicionem a orientação clínica do caso - levante, 
ajuste da pressão arterial, intervenção - e mesmo 
detetar sinais de aumento de pressão intracraniana e 
de desvio da linha média. “Assim, esta monitorização 
hemodinâmica acaba por nos ajudar na tomada de 
decisões em diversas situações”.
Adicionalmente, a Neurossonologia permite identi-
ficar várias etiologias do AVC, “por exemplo ateros-
clerótica, dissecção, suspeita de cardioembolismo, 
de embolismo paradoxal através de foramen ovale 
patente, de síndromes de vasoconstrição cerebral, 
de vasculite, entre outras síndromes mais raras”, 
apontou a especialista.
No que diz respeito ao papel da Neurossonologia 
perante “estenoses carotídeas de indicação cirúrgica 
discutível”, palestra apresentada pela própria Prof.ª 
Elsa Azevedo, é útil “na avaliação de vários parâme-
tros relacionados com a probabilidade da estenose 
carotídea provocar um AVC, ou uma repetição de 
AVC, e assim assistir na decisão de revascularização 
cirúrgica ou endovascular de uma estenose carotídea 
que esteja no limiar de critérios para indicação de re-
vascularização”. Neste contexto, “a Neurossonologia 
informa-nos sobre o grau de estenose, a ecogeni-
cidade da placa, a regularidade da sua superfície, 
a vascularização intraplaca, a sua capacidade para 
gerar microêmbolos, a repercussão hemodinâmica 
local e a jusante, a necessidade de circuitos colate-
rais intracranianos para compensação hemodinâmica, 
a eficácia desses circuitos, assim como a reserva 
vasomotora cerebral no território atingido. 

Conferência | Translational stroke medicine – is there any future for neuroprotectionHOJE | 11h45

Sessão | A Neurossonologia nas decisões clínicas do doente cerebrovascular
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O impacto da telemedicina na reabilitação após AVC: 
novos modelos de organização

Dr.ª Paula Amorim

Diretora Clínica do Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais

Embora exista, desde 2011, uma Norma de Orienta-
ção Clínica (NOC 54/2011) que determina os critérios 
de referenciação para cada nível de cuidados de 
Medicina Física e de Reabilitação (MFR) após o AVC 
(que entram em linha de conta com fatores como a 
idade, o estado funcional e a resistência ao esforço 
físico), na prática não tem sido aplicada, resultando 
numa ineficiente utilização dos recursos existen-
tes. O atraso do início do programa de reabilitação 
adequado ou a sua interrupção numa fase inicial 
compromete seriamente o outcome clínico e fun-
cional e a qualidade de vida dos sobreviventes de 
AVC com consequente impacto na atividade e na 
participação social, familiar 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 Reabi-
litação da Região Centro Rovisco Pais (CMRRC-RP) 
eram internados muito para além dos primeiros 
três meses após terem sofrido o AVC. Esta consta-
tação 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 semanas 

subsequentes à alta hospitalar, seja pela interrup-
ção do programa de reabilitação, seja pela institui-
ção de um programa desajustado às necessidades 
do doente ou realizado em locais onde não existem 
equipas coordenadas e multiprofissionais/interdisci-
plinares dedicadas à Reabilitação do AVC conforme 
as recomendações internacionais.
Cerca de 10 anos após a implementação da Via Ver-
de do AVC, o CMRRC-RP implementa o projeto «Via 
Verde da Reabilitação 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 necessi-
dades e direitos dos cidadãos que sofriam um AVC. 
Este projeto foi iniciado a 1 de maio de 2016 me-
diante um projeto piloto entre o CMRRC-RP e o Cen-
tro 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 fasea-
damente 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 projeto 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. 
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 referenciação com uma 
parte de preenchimento pelo Serviço responsável 
pelo internamento do doente (no caso do CHUC é 
o Serviço de Neurologia), e outra parte de preen-
chimento pelo fisiatra responsável pelo doente do 
Serviço de MFR do hospital referenciador, respon-
sável 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 Centro de Reabilitação (de acordo com a NOC nº 

CONCLUSÃO: A expansão da Via Verde do AVC, com a inclusão de Medicina Física e de Rea-
bilitação 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 conso-
lidação 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, garantindo o acesso, a equidade, a qualidade, com 
humanismo e centrada no doente.

Em MFR os ganhos em saúde são medidos 
através de métricas variáveis consoante a 
dimensão a avaliar. No caso da dimensão 
funcionalidade, é utilizada uma escala de 
avaliação denominada Medida de Indepen-
dência Funcional (MIF), que avalia 18 itens, 
cotados de 1 a 7 (1 traduz total depen-
dência de terceiros e 7 total autonomia), 
perfazendo um total de 18 a 126 pontos, e 
que compreende 6 dimensões, com agre-
gação 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. Os 
ganhos funcionais motores, cognitivos e 
totais correspondem à diferença de pon-
tuações por cada doente neste período.
Foram avaliados os resultados da MIF dos 
doentes admitidos no internamento pela 
Via Verde da Reabilitação do AVC que 
tiveram alta no primeiro ano do projeto, 
decorrido no período 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 funcionais em 
menos tempo de evolução, regressando ao 
seu meio sociofamiliar mais precocemente, 
possibilitando continuar a trabalhar para 
obter mais ganhos na janela de oportuni-
dade que ainda têm pela frente.

RESULTADOS

EM RETROSPETIVA

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 programa-
do 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.

Sessão | Implementação da telemedicina no sistema de cuidados do AVC
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Dr. João Sargento Freitas

Neurologista do Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra

Reperfusão do AVC isquémico agudo: dos ensaios 
clínicos às indicações atuais de tratamento

No âmbito da sessão sobre “Tratamento de reperfusão do AVC isquémico agudo”, o Dr. João Sargento 
Freitas, neurologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, apresentou ontem uma palestra que 
debateu as atuais indicações para as estratégias reperfusoras na fase aguda do AVC, avaliando a expan-
são do atual espectro de indicações.

“Dos ensaios clínicos às indicações atuais de tra-
tamento” foi o título da palestra apresentada pelo 
especialista de Neurologia que trouxe a debate um 
tema atual da prática clínica, pensando as poten-
cialidades das terapêuticas reperfusoras no AVC 

num vaso de grande calibre intracraniano, mais 
particularmente no segmento M1 da artéria cerebral 
média, e com uma síndrome clínica recém-instalada. 
Nesta definição de critérios surgem vários pontos 
‘cinzentos’”, esclareceu o palestrante, apontando a 
questão da idade, da funcionalidade e da localiza-
ção das oclusões como critérios menos consensuais, 
sujeitos à “experiência clínica e ao discernimento 
do médico”.
Por exemplo, “para avaliar o estado funcional dos 
doentes usamos a escala de Rankin, que avalia 
a funcionalidade de uma forma grosseira e a sua 
aplicação rigorosa pode privar muitos doentes que 
beneficiariam destes tratamentos. Depois, temos 
esta indicação formal para tratamentos intra-arteriais 
para oclusão do segmento M1 da artéria cerebral 
média. E os doentes com oclusões anatomicamente 
situadas em segmentos mais distais, mas funcio-
nalmente importantes, já não têm indicação para o 
tratamento?”, questionou o palestrante.
O debate centrou-se, pois, na possível expansão 
parcial do espetro de indicações das estratégias 
reperfusoras no AVC isquémico agudo, que embora 
não tendo por base uma evidência robusta, decorre 
do conhecimento clínico e da “atividade de vários 
grupos que já publicaram dados nesta área” e apon-
tam para uma seleção mais alargada de doentes 
candidatos a estas terapêuticas que o neurologista 
adjetivou como “revolucionárias”.

isquémico agudo para além das guidelines estabele-
cidas a nível internacional.
Se é certo que as terapêuticas de reperfusão precoce 
do tecido isquémico “tiveram um impacto inequívoco 
e dramático” na Medicina Vascular, revolucionando 
o tratamento do acidente vascular cerebral, avançou 
o Dr. João Sargento Freitas, os critérios de exclusão 
juntamente com a janela terapêutica curta para 
aplicação destas estratégias têm restringindo a sua 
utilização. “Na nossa prática clínica diária, as deci-
sões formais sobre indicações terapêuticas têm por 
base os critérios que permitiram a aprovação dessas 
terapêuticas. No entanto, sabemos que muitas vezes 
os doentes não encaixam em todos os critérios 
definidos”, descreveu o médico. Assim, esta sessão 
pretendeu abarcar dois aspetos em torno desta te-
mática: “primeiro, o espetro de indicação formal das 
estratégias para reperfusão do AVC isquémico agudo, 
quer endovenosas, quer intra-arteriais, com base na 
evidência disponível de eficácia dos tratamentos. 
Depois, procurámos abordar os doentes que já não 
cabem estritamente, absolutamente e formalmente 
nesses critérios terapêuticos, mas nos quais este 
tratamento é ainda percecionado como possivelmen-
te benéfico, com base no conhecimento da prática 
clínica”, referiu.
De acordo com o neurologista, o candidato ideal 
para estas estratégias é “o doente jovem, num 
estado funcional prévio ótimo, com oclusão arterial 

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

Prof. Lars Thomassen

University of Bergen, Centre for Neurovas-
cular Diseases Department of Neurology, 
Haukeland University Hospital, Norway

The originally very strict guidelines for intravenous 
thrombolysis in stroke were based on data from 
basic science, cardiac thrombolysis and small stroke 
pilot studies. Contraindications have been modified 
over the years as several exclusion criteria have 

with dementia and patients on anticoagulation. 
Although not extensively studied, the literature gives 
a strong suggestion of potential benefit and little 
harm with thrombolysis in mild stroke including 
rapidly improving symptoms. Although the effect is 
not well defined, the safety of treating “wake-up 
stroke” seems acceptable based on MRI DWI-FLAIR 
mismatch imaging. Although a bed-ridden dement-
ed patient might be excluded from thrombolysis, 
a moderately demented patient able to ambulate 
may be better off if an occlusion with a hemipa-
resis is successfully treated. And although patients 
on anticoagulation generally should not receive 
thrombolysis, 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.

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 exclusion factors in single patients adds to 
the clinical complexity. The clinical decision-making 
in acute ischaemic stroke is therefore 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”, 

EM RETROSPETIVA Sessão | Tratamento de reperfusão do AVC isquémico agudo

“O debate centrou-se na possível 
expansão parcial do espetro 
de indicações das estratégias 
reperfusoras no AVC isquémico 
agudo, que embora não tendo 
por base uma evidência robusta, 
decorre do conhecimento clínico e 
da atividade de vários grupos que 
já publicaram dados nesta área”
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Prognóstico de curto e longo prazo do AVC isquémico

Prof. Pedro Castro

Serviço de Neurologia do Centro 
Hospitalar de São João

Os clínicos são frequentemente confrontados com a 
necessidade de prever o resultado após o AVC isqué-
mico agudo, quer seja pelo próprio doente, família 
ou outros profissionais de saúde e cuidadores.
Muitos fatores influenciam o prognóstico do acidente 

vascular cerebral, incluindo idade, a gravidade do dé-
fice neurológico, mecanismos etiológicos, localização 
do enfarte cerebral, comorbilidades e resultados clí-
nicos e complicações relacionadas. Além disso, inter-
venções como trombólise endovenosa e mecânica, 
cuidados com unidades 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 es-
cala National Institue of Health Stroke Scale (NIHSS). 
O uso da neuroimagem permite calcular o tamanho 
do enfarte e determinar a sua correta localização 
corrigindo o que exame neurológico inicial possa 
antever como uma prognóstico falsamente desfavo-
rável. A neuroimagem também pode ser importante 
para definir aspetos patofisológicos distintos que 
têm grande relevância para o desfecho final como 
o local da oclusão vascular, o grau de colateraliza-
ção ou tamanho da área de penumbra. Fibrilhação 
auricular, demência, diabetes mellitus, hiperglicemia, 

insuficiência cardíaca, leucoencefalopatia, disfun-
ção renal, desnutrição têm sido relacionados com o 
aumento de mortalidade e menor probabilidade de 
uma recuperação funcional. A relação entre a pressão 
arterial na fase aguda do AVC isquémico e resultado 
é complexa sendo modulada por fatores como o grau 
de recanalização. As complicações do AVC que mais 
interferem no prognóstico são as infeções respirató-
rias intra-hospitalares, a trombose venosa profunda e 
tromboembolismo pulmonar. Serão revistas as escalas 
prognósticas mais importantes para o AVC isquémico 
de que são exemplo a escalas Totaled Health Risks in 
Vascular Events (THRIVE), The Acute STroke Registry 
and Analysis of Lausanne (ASTRAL) e a escala DRA-
GON (Dense cerebral artery sign/early infarct signs; 
prestroke modified Rankin Scale, Age, Glucose level 
at baseline, Onset-to-treatment time e NIHSS score). 
Conhecer os fatores prognósticos e o uso de escalas 
validadas para o prognóstico no AVC isquémico é útil 
para adequar os tratamentos ao doente com AVC, 
gerir informação a profissionais, doente e familiares 
assim como os recursos hospitalares e de reabilitação.

Sessão | Prognóstico de AVC HOJE | 14h30
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Dr. Alexandre Amaral e Silva

Neurologista do Hospital de 
Vila Franca de Xira

Conhecer e tratar o AVC: o contributo de rivaroxabano

Os anticoagulantes diretos mudaram o paradigma da 
prevenção de eventos tromboembólicos na fibrilha-
ção auricular (FA). Não descurando a necessidade de 
reforçar a pesquisa ativa da FA e de aumentar a taxa 
de doentes eficazmente hipocoagulados, a existência 

Assim, é imperativo que esta decisão complexa seja 
tomada com base numa avaliação crítica e susten-
tada do perfil de cada fármaco. O rivaroxabano tem 
a mais-valia de ter apresentado resultados positivos 
com uma dose reduzida de 15mg, especificamente 
desenvolvida para tratar os doentes de maior risco. 
Esta característica diferenciadora, pela análise pré-es-
pecificada, pelo número de doentes estudados e pela 
robustez dos resultados, permite a adequada aplicação 
na prática clínica dos algoritmos de redução de dose, 
assegurando uma proteção e segurança adequadas, 
evitando a utilização de agentes com menor evidência 
em determinados subgrupos de doentes, ou de doses 
não estudadas que podem resultar em taxas superio-
res de eventos isquémicos.
Com a evidência referida e a vasta experiência clínica 
adquirida na utilização de rivaroxabano na FA (expres-
sa no recente relatório da Direção-Geral da Saúde), 
foi possível avançar para o estudo deste agente em 
outras áreas de considerável necessidade médica. 
Estudos como o NAVIGATE - ESUS e o COMPASS trazem 
novas questões e renovados desafios à utilização do 
rivaroxabano em contextos diferentes da FA.

de diferentes opções terapêuticas permite uma 
seleção do agente baseada na análise criteriosa da 
evidência oriunda dos diferentes ensaios clínicos e 
na experiência da sua utilização em contexto clínico. 
Os doentes de alto risco continuam a representar 
um dos maiores desafios na abordagem da FA. Os 
dados dos ensaios de fase III mostram diferenças 
metodológicas e, principalmente, do perfil de risco 
da população-alvo, sendo o estudo ROCKET-AF, 
relativo ao rivaroxabano, aquele cuja população 
apresentou maior risco tromboembólico (CHADS

2
 

médio=3,5) e hemorrágico. Simultaneamente, 
dados provenientes do estudo XANTUS permitiram 
confirmar uma estreita relação entre o risco da 
população e as taxas de eventos hemorrágicos 
registadas, com taxas substancialmente mais baixas 
em comparação com o ROCKET-AF.
A decisão de anticoagular encerra inúmeras inquieta-
ções e dilemas que se acentuam nos doentes frágeis 
e de alto risco. Fatores como a idade, a história 
prévia de AVC ou a presença de insuficiência renal, 
determinam um ténue balanço entre risco hemor-
rágico e benefício na prevenção tromboembólica. 

Simpósio | Bayer

MOMENTOS DO CONGRESSO
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Dr.ª Susana Pereira

Neurologista do I.P.O Porto

AVC e Cancro

AVC e cancro são, de forma independente, causas 
comuns de anos perdidos de vida a nível mundial, 
tendo sido a doença cerebrovascular e o cancro as 
principais causas de morte em Portugal em 2015. A 
relação entre estas duas entidades não é meramente 

estatística, já que vários estudos têm demonstrado 
um aumento do risco de AVC em doentes com can-
cro, sobretudo cancro avançado. Acresce que dados 
publicados têm mostrado que no AVC criptogénico 
a prevalência de cancro é elevada e o AVC tem sido 
descrito como uma primeira manifestação de cancro 
desconhecido. A explicação para o aumento do 
risco de AVC em doentes com cancro não se esgota 
apenas na partilha de fatores de risco, como o taba-
gismo, abuso de álcool, sedentarismo e dieta. Estão 
também implicados mecanismos específicos, no-
meadamente efeitos diretos do tumor, coagulopatia 
e complicações dos tratamentos ou procedimentos 
diagnósticos. Há várias particularidades na etiologia 
do AVC no cancro, mas também no diagnóstico e tra-
tamento, que serão abordadas nesta apresentação. 
O AVC pode ter um impacto negativo considerável na 
qualidade de vida e tratamento da doença oncoló-
gica, mas o facto de ter doença oncológica também 
pode atrasar o tratamento agudo do AVC, já que 
numa primeira fase um défice neurológico agudo 
pode ser interpretado como metastização e atrasar a 
ativação da Via Verde do AVC. 

O aumento da sobrevida dos doentes oncológicos, 
graças aos avanços no diagnóstico e terapêutica, 
conjuntamente com o aumento da esperança média 
de vida da população geral e finalmente as projeções 
que apontam para o aumento da incidência do can-
cro na próxima década, são argumentos a sustentar 
que previsivelmente o número de doentes com 
cancro e AVC venha a aumentar. O desafio de tratar 
AVC em doentes com cancro vai ser cada vez mais 
frequente na prática clínica e os médicos devem 
estar preparados para tratar estes doentes.

Sessão | AVC e doença sistémica

Prof. José Ferro

Diretor do Serviço de Neurologia do 
Hospital de Santa Maria

AVC e doenças hepáticas e gastroenterológicas

A apresentação no âmbito da mesa “AVC e doença 
sistémica” vai focar-se na associação entre doença 
hepática crónica (DHC) e doença inflamatória intesti-
nal (DII) e AVC.
O AVC pode surgir como uma complicação de uma 
DHC conhecida, ou ser identificado durante a admis-
são por AVC agudo ou na investigação etiológica de 
um AVC no adulto jovem ou de um AVC isquémico 
criptogénico. Os doentes com DHC sofrem de uma 
coagulopatia mista, tendo um risco aumentado quer 
de AVC hemorrágico quer, o que é menos conhe-
cido, de AVC isquémico. A DHC é um fator de mau 
prognóstico no AVC e vice-versa. Na prevenção 
secundária do AVC isquémico em doentes com DHC o 
uso de anti-trombóticos, nomeadamente anticoagu-
lantes, requer uma consideração prudente dos riscos 
trombótico e hemorrágico. 
Na DII o risco de AVC arterial e venoso está aumen-

tado, podendo o AVC ser a primeira manifestação da 
DII. É mais frequente o AVC surgir durante períodos 
de atividade da DII, ou pelo menos estar associado a 
marcadores laboratoriais dessa atividade. O trata-
mento do AVC isquémico e das tromboses venosas 
cerebrais na DII devem seguir as recomendações 
gerais do tratamento daquelas afeções.

“Dados publicados têm mostrado 
que no AVC criptogénico a 
prevalência de cancro é elevada 
e o AVC tem sido descrito como 
uma primeira manifestação de 
cancro desconhecido”

“O AVC pode surgir como uma 
complicação de uma DHC conhecida, 
ou ser identificado durante a 
admissão por AVC agudo ou na 
investigação etiológica de um AVC 
no adulto jovem ou de um AVC 
isquémico criptogénico”

MOMENTOS DO CONGRESSO
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AVC nas doenças reumáticas

Ruth Geraldes, MD, Msc

Nuffield departmente of Clinical Neurosciences, 
Oxford University Hospitals; Instituto de 
Anatomia, Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Universidade de Lisboa

As doenças reumáticas podem associar-se ao 
acidente vascular cerebral (AVC). Os doentes com 
artrite reumatoide (AR), Lupus eritematoso sisté-
mico (LES), Síndroma de Sjogren (SS), as vasculites 
sistémicas primárias (particularmente de grandes 
vasos) têm um risco mais elevado de doença 
cardiovascular e eventos trombóticos que controlos 
saudáveis, que não se explica apenas pelos fatores 
de risco vasculares tradicionais. 
O AVC pode ocorrer por envolvimento primário dos 
vasos cerebrais, por lesão de outros órgãos/sistemas 
(ex. coração, alterações hematológicas) ou ateros-
clerose acelerada. Reconhecer os sintomas e sinais, 
bem como as alterações nos exames complementa-
res, que sugerem uma doença reumática no contexto 
de um AVC, tem implicações terapêuticas e prognós-
ticas. Após uma breve revisão sobre a relação entre 
AVC e as principais doenças reumáticas, propõe-se 
uma avaliação pragmática do doente com AVC 

HOJE | 09h25Sessão | AVC e doença sistémica

Doenças hematológicas e AVC

Prof. António Parreira

Professor de Hematologia na Faculdade 
de Ciências Médicas, Universidade Nova 
de Lisboa; Diretor Clínico de Oncologia na 
Fundação Champalimaud em Lisboa

As doenças hematológicas são causa pouco frequente 
de doença vascular cerebral. No entanto, vários dos 
registos publicados apontam para uma possível causa 

hematológica em 1 a 7% dos acidentes vasculares, 
com predominância nas idades mais jovens.
A relação entre anomalias intrínsecas do sangue e 
a ocorrência de AVC é muito complexa e envolve 
uma grande diversidade de mecanismos etiopato-
génicos, oscilando entre anomalias quantitativas ou 
qualitativas de fatores da hemóstase a alterações 
da viscosidade sanguínea relacionadas com os com-
ponentes circulantes. O propósito desta apresenta-
ção é de assinalar os aspetos mais significativos que 
as alterações do foro hematológico podem represen-
tar na patogenia e na clínica dos AVC, assim como 

nas repercussões daí decorrentes quanto à evolução 
clínica, o tratamento e o prognóstico. 
Serão mencionadas as situações clínicas que mais 
frequentemente se associam a maior risco trombóti-
co, nomeadamente os estados de hipercoagulabilida-
de congénita, como a presença de mutações do fator 
V (fator V Leiden e consequente resistência à ativa-
ção da proteína C - APC) ou do gene da protrombina; 
as deficiências das proteínas C, S e antitrombina III; a 
drepanocitose, a híper-homocisteinemia e as altera-
ções hereditárias da fibrinólise. Quanto aos quadros 
de tipo adquirido, serão mencionados a síndrome 
antifosfolipídica, as doenças auto-imunes e anoma-
lias da função plaquetária.
De entre as doenças hematológicas de tipo neo-
plásico, destacam-se as neoplasias mieloprolifera-
tivas crónicas, cuja história natural é marcada por 
complicações de tipo trombo-hemorrágico. Estas 
doenças, como a Policitemia Vera (PV), a Tromboci-
temia Essencial (ET) e a Mielofibrose Primária (PMF), 
caracterizam-se por expansão clonal de células 
progenitoras hematopoiéticas anormais, tendo ainda 
em comum, a tendência para a evolução clonal e a 
transformação em leucemia aguda.

associado a doença reumática em dois contextos dis-
tintos: 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.

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

“Reconhecer 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 prognósticas”
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Mortalidade e prognóstico funcional após AVC

Dr. João Pinho

Neurologista do Hospital de Braga

Apesar da redução da sua incidência nos últimos 
anos em Portugal, o AVC hemorrágico continua a 
estar associado a uma elevada mortalidade e incapa-
cidade nos sobreviventes, cuja quantificação no peso 
global do burden associado às doenças vasculares 
cerebrais continua a suplantar o do AVC isquémico. 
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 ele-
vada na fase aguda e pode chegar aos 40%, sendo 

do prognóstico em causa, mas de uma forma geral 
podem ser dividos em preditores clínicos, imagio-
lógios, laboratoriais. Os preditores 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 antitrom-
bótica prévia. Foram desenvolvidas várias escalas 
de prognóstico que incorporam variados fatores 
preditores na tentativa de melhorar a capacidade 
de predizer a evolução clínica dos doentes com AVC 
hemorrágico, mas curiosamente, foi encontrado em 
estudos que a predição de prognóstico baseada no 
julgamento clínico subjetivo nas primeiras 24 horas 
pode suplantar estas mesmas escalas.

Sessão MFR I | Reabilitação

que após 5 anos se estima uma sobrevida de apenas 
cerca de 30% dos doentes. Quanto ao prognóstico 
funcional existem menos dados disponíveis na litera-
tura, mas numa meta-análise de estudos de base po-
pulacional verificou-se que apenas cerca de metade 
dos sobreviventes possuíam independência funcional 
após um ano do AVC hemorrágico. É conhecido que 
as alterações psiquiátricas após AVC são muito fre-
quentes e, especificamente no AVC hemorrágico, foi 
observado que 15% dos doentes desenvolvem de-
pressão no 1º ano, e que a prevalência dos sintomas 
de ansiedade pode chegar aos 40%. O desenvolvi-
mento de crises epilépticas tardias após AVC hemorrá-
gico varia de 5-14% ao 1º ano e 14-25% aos 5 anos, 
podendo acarretar uma interferência significativa com 
as atividades de vida diária. A relação da hemorragia 
intracerebral com défices cognitivos é complexa e 
dependente da localização das lesões e dos mecanis-
mos etiopatogénicos subjacentes. A incidência anual 
de desenvolvimento de demência “de novo” após AVC 
hemorrágico é de cerca de 6% e as funções cognitivas 
mais afetadas 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 correta tomada de decisões clínicas que 
envolvem os cuidados e tratamentos durante o 
internamento e após o internamento. Os preditores 
de prognóstico variam de acordo com o parâmetro 

Dr.ª Joana Sarmento

Assistente Hospitalar de Medicina 
Física e de Reabilitação do Centro 
Hospitalar Médio Ave

avaliar a realidade e enquadramento nacional rela-
tivamente às orientações mais recentes e atuais, no 
que se refere aos cuidados, avaliação, tratamento e 
orientação pós-alta de reabilitação, na fase aguda do 
AVC, em contexto de UAVC. Um grupo de trabalho 
formado por três fisiatras dedicados ao tratamento 
de reabilitação do doente com AVC elaborou um 
questionário que foi dirigido a todas as UAVC do 
território nacional (27). O seu preenchimento foi 
feito através de visita presencial, realizada por um ou 
mais elementos do grupo de trabalho, na presença 
do médico responsável da UAVC e respetivo médico 
fisiatra. O questionário abrangeu as áreas essenciais 
ao desempenho da reabilitação, apresentando-se e 
discutindo-se os dados obtidos.

A reabilitação nas Unidades de AVC – realidade portuguesa

AMANHÃ | 09H30

A unidade de AVC é atualmente o melhor local 
para o tratamento do doente com AVC agudo e as 
recomendações vão no sentido de que todos os 
doentes com AVC sejam aí tratados. Há uma forte 
evidência que os cuidados organizados multipro-
fissionais reduzem a mortalidade, a necessidade 
de institucionalização, a incapacidade permanente, 
assim como aumentam a recuperação e a indepen-
dência funcional. As indicações mais recentes vão no 
sentido de que o tratamento de reabilitação se inicie 

precocemente e a par do tratamento curativo e de 
prevenção secundária. 
É hoje inquestionável a presença de equipa multi-
disciplinar de reabilitação coordenada por médico 
especialista em reabilitação, e que é composta por 
enfermeiros de reabilitação, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, terapeuta da fala, assistente social, 
entre outros profissionais. A coordenação e comuni-
cação desta equipa é essencial para maximizar a efi-
cácia e eficiência da reabilitação verificando-se que 
esforços isolados dos diferentes profissionais para 
reabilitar o sobrevivente de AVC tornam improvável 
o atingimento do seu potencial máximo. A presença 
destas equipas 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 objetivos específicos, mensuráveis 
e atingíveis de reabilitação, com elaboração precoce 
de plano terapêutico de reabilitação e definição da 
orientação após a alta. A avaliação clínico-funcional 
inicial deve ser efetuada o mais precocemente possí-
vel e idealmente nas primeiras 24-48h. 
De entre as comorbilidades mais frequentes do AVC, 
associadas a aumento de complicações, tempo de 
internamento e mau prognóstico funcional, estão a 
disfagia e a bexiga neurogénica, pela ausência de 
protocolos/atitudes uniformizadas nacionais. 
O objetivo do estudo a ser apresentado foi o de 

“O objetivo do estudo a ser 
apresentado foi o de avaliar a 
realidade e enquadramento nacional 
relativamente às orientações 
mais recentes e atuais, no que se 
refere aos cuidados, avaliação, 
tratamento e orientação pós-alta de 
reabilitação, na fase aguda do AVC, 
em contexto de UAVC”

“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 cor-
reta tomada de decisões clínicas 
que envolvem os cuidados e 
tratamentos durante o interna-
mento e após o internamento”
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Dr. Stéphane Chabrier

Saint-Étienne University Hospital, 
French Centre for Paediatric Stroke, 
Saint-Étienne, France

walking and an informative language, even those 
with a large (left or right) sylvian stroke. Most of them 
exhibit however some milder multimodal impairment 
in developmental, behavioral, adaptive and academic 
skills or suffered from epileptic disorder, which impact 
strongly everyday aspect of the child’s and family’s 
real life.
Cerebral plasticity is thus beneficial, but does not allow 
to recover better; it just permits neonates or children 
to recover differently. Conversely, cerebral vulnerability 
theorizes the impossibility for the brain to develop new 
learning if the foundation for these specific skills is not 
in place or has been destroyed. Thus, plasticity and vul-
nerability act oppositely along a recovery continuum. 
And in addition, whilst children may function nor-
mally immediately post-insult, they may fail to make 
age-appropriate developmental gains with increasing 
environmental demands. In conclusion, the child’s out-
come depends on the nature of injury factors (severity, 
nature, age at occurrence) combined with protective 
and deleterious environmental interactions.

Stroke outcome in children

HOJE | 16h40

It is generally accepted that cerebral plasticity allows 
a better outcome after a brain insult if the lesion is 

Conferência | A polimedicação, uma inevitabilidade?

Prof. António Albino Teixeira

Docente da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

Hoje, pelas 16h40, o Prof. António Albino Teixeira, docente da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto, apresentará uma conferência sobre polimedicação, procurando responder aos desafios da prática 
clínica face às orientações preconizadas nas guidelines internacionais e explorando estratégias de suspen-
são terapêutica à luz das mais atuais evidências científicas. “Polimedicação: uma inevitabilidade?” é uma 
sessão que contará com a moderação do Prof. Castro Lopes.

Polimedicação: uma inevitabilidade?

Notícias do Congresso (NC) | Em traços gerais, 
quando podemos dizer que estamos perante um 
doente polimedicado?
Prof. Albino Teixeira (AT) | A polimedicação pode 
ser definida de várias formas, seja quantitativamente, 
usualmente com a toma de cinco ou mais fármacos 
simultaneamente, ou qualitativamente, através do uso 
de mais medicamentos do que os indicados para o 
doente. Quando falamos em polimedicação, falamos 
essencialmente no contexto da população idosa, ou 
seja, com mais de 65 anos, pela maior prevalência de 
doenças que levam à administração farmacológica. 
Portugal é um dos países com maior consumo de me-
dicamentos per capita, daí a importância da reflexão e 
consenso em torno desta temática.

NC | Tendo em conta o título da palestra que irá apresen-
tar será a polimedicação de facto uma inevitabilidade?
AT | A avaliação da adequação da medicação num de-
terminado doente, sobretudo em doentes com várias 
patologias, nem sempre é fácil e linear. Isto porque 
o cumprimento das normas gerais de orientação 

NC | A abordagem multidisciplinar dos doentes pode 
ser também importante na gestão da polimedicação?
AT | Sem dúvida. Em todas as áreas complexas da 
Medicina a intervenção de saberes complementares 
é sempre importante. No contexto da avaliação de 
polimedicação e do aconselhamento de doentes e 
de médicos há estudos internacionais sobre o papel 
da farmácia clínica, para além da desejável multidis-
ciplinaridade médica.

NC | No âmbito desta apresentação, quais as 
mensagens a reter?
AT | Uma vez que a ocorrência de AVC é frequente-
mente em doentes com polimedicação, justificada 
com a coexistência de comorbilidades e fatores de 
risco, tais como a hipertensão, a diabetes, a fibrilha-
ção auricular, entre outros, será essencial relembrar a 
pertinência do tema e os cuidados a ter na prescrição 
racional de fármacos, que inclui as atitudes de suspen-
der terapêuticas inadequadas e/ou corrigir dosagens 
de terapêuticas excessivas. Não há, infelizmente, 
nenhuma regra que nos permite ter um aconselha-
mento indiscutível doente a doente, mas existem 
várias estratégias para reduzir os riscos associados à 
polimedicação disponíveis na literatura, e algumas 
delas serão abordadas nesta apresentação.

terapêutica, as guidelines, geralmente está relacio-
nado com um diagnóstico específico de determinada 
patologia. Porém, aplicadas a cada patologia indivi-
dualmente, as guidelines determinam, com frequên-
cia, a necessidade excessiva de medicação, ultrapas-
sando largamente a toma de cinco medicamentos 
concomitantes. Portanto, é frequente a polimedicação 
justificada individualmente, segundo as patologias que 
o doente possa apresentar. No entanto, há que ter em 
conta a coexistência de vários diagnósticos no mesmo 
doente e agir em conformidade com o quadro geral 
do doente polimedicado, ao invés de olhar para cada 
diagnóstico de forma isolada.

NC | Quais os principais problemas associados à 
polimedicação?
AT | É importante saber que à medida que acres-
centamos medicamentos a um doente aumentamos 
o risco de efeitos adversos entre 8 a 9% por cada 
medicamento adicionado, elevando também o 
potencial de interações medicamentosas. O consumo 
excessivo de medicamentos implica, não só riscos 
para o doente, como também um forte encargo para 
o Serviço Nacional de Saúde.

NC | Como podem ser minimizados esses problemas?
AT | Para além do senso clínico do próprio médico 
aquando da prescrição farmacológica existem vários 
modelos propostos que procuram diminuir os riscos 
inerentes à polimedicação. Têm sido publicados 
inúmeros trabalhos abordando o tema da suspensão 
terapêutica, tentando, sempre que possível, diminuir 
o número de medicamentos administrados ou a sua 
dosagem sem comprometer a eficácia terapêutica.

acquired early in life. Concerning stroke, this asser-
tion is true in term of mortality rate (<5%), but not 
in term of longstanding sequelae. Indeed, all studies 
show that the majority of children affected by stroke 
are left with sequelae.
Some sequelae, such as those concerning sensorimo-
tricity (a wire function) are highly dependent on the 
location of the stroke. On the other hand, language 
(or other network functions) is more dependent on 
environmental factors, such as socioeconomic status. 
Childhood stroke is thus a model to study cerebral 
reorganization after an early focal brain insult. Clinical 
follow-up of these children show that during the de-
velopmental course, there are some time-windows for 
restructuration of neural networks. 
For example, the window of manual ability is quasi 
closed at birth, while for language it remains open up 
to 7 years, and even later in more sophisticated skills 
such as executive functions or social cognition. For 
example, in our population of 73 term newborns with 
arterial ischemic stroke, all achieved an autonomous 
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“Para além do senso clínico do 
próprio médico aquando da prescrição 
farmacológica existem vários modelos 
propostos que procuram diminuir os 
riscos inerentes à polimedicação”
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How to improve stroke survivor Rehabilitation

Dr.ª Susana Rodriguez

Department of Rehabilitation
University Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

The objectives of stroke rehabilitation should be 
individualized and include preventing and minimizing 
complications,  promoting sensory-motor recov-
ery and compensating its deficits, replacing lost or 
diminished functions, acquiring maximum independ-
ence in daily life activities (ADLs) and gait, providing 
the maximum psychological adaptation to disability, 

reintegrating patient in the family and social environ-
ment and, ensuring the  continuum of care from the 
acute, sub-acute stages into the chronic phase.
A physiatrist specialized in neuro-rehabilitation 
should evaluate 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 inpa-
tient rehabilitation facilities,  convalescence units, 
long-term residential care centers, day rehabilitation 
hospitals, out patient clinics and/or home based 
rehabilitation provided by healthcare 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 settings or restore 
unnecessary treatments. 
Stroke rehabilitation requires a coordinated interdis-
ciplinary team including the patient, caregivers, phy-
siatrist, nurses, physical and occupational therapists, 
speech-language therapists, neuropsychologists, 
nutritionists, social workers and others. All of them 
should work together in order to maximize the effec-
tiveness and efficiency of rehabilitation.
There is strong evidence that organized, inter-pro-
fessional 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 rehabilitation 
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 rehabil-
itative treatments improve functional outcomes, so 
we have to guarantee that stroke patients have the 
maximum therapeutic treatment they can tolerate.
Despite the fastest degree of neurological recovery oc-
curs 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.

“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”

Prof. Jorge Polónia 

Consultor de Hipertensão do Hospital 
Pedro Hispano

HOJE | 12H15 Simpósio | Tecnimede

Hipertensão arterial: controlo eficaz para reduzir o AVC

Hoje, pelas 12h15, a Tecnimede organiza um simpósio subordinado ao tema “AVC: responsável procu-
ra-se”, com o objetivo de refletir sobre o peso da hipertensão arterial (HTA) enquanto importante fator 
de risco para o acidente vascular cerebral (AVC). Neste contexto, serão apresentadas as características 
e benefícios da associação azilsartan/clorotalidona para o tratamento da hipertensão, contando com 
palestras do Dr. Fernando Pita, da Prof.ª Natália António e do Prof. Jorge Polónia. Em entrevista, o Prof. 
Jorge Polónia avançou alguns pontos que serão abordados na palestra “Os estudos clínicos e a evidência 
da associação azilsartan/clorotalidona”.

Partindo dos dados que apontam a hipertensão 
arterial como principal fator de risco para a ocorrên-
cia de eventos vasculares, sobretudo o AVC, importa 
controlar os valores de pressão arterial nos doentes 
hipertensos, mantendo-os dentro dos alvos terapêuti-
cos, prevenindo assim a patologia que se mantém 
como principal causa de mortalidade e incapacidade 
no nosso país. Para se obter um adequado controlo 
da pressão arterial “todas as guidelines apontam, de 
forma unânime, a utilização preferencial de asso-
ciações de fármacos anti-hipertensores com mecanis-
mos de ação complementares”, explicou o consultor 
de hipertensão do Hospital Pedro Hispano. “Para além 
disso, as guidelines recomendam também a utilização 
de associações em dose fixa, de forma a otimizar a 
adesão dos doentes à terapêutica”, acrescentou.

Dentro dos fármacos atualmente disponíveis, as 
associações de inibidores do sistema renina-angio-
tensina com diuréticos são as opções mais utilizadas 
em todo o mundo. Especificamente em relação à 
associação terapêutica em destaque neste simpósio, 
a associação fixa azilsartan/clorotalidona, “tem a 
particularidade de combinar um dos mais potentes, 
se não mesmo o mais potente, fármaco do grupo 
dos antagonistas dos recetores da angiotensina II 
(ARA II) com um diurético que apresenta várias van-
tagens no que se refere à duração de ação, potência 
e demonstração de benefícios em vários tipos de es-
tudos”, salientou o Prof. Jorge Polónia. “Esta palestra 
apresentará os resultados clínicos decorrentes da 
utilização desta nova associação fixa, passando em 
revista vários estudos, desenvolvidos sobretudo com 
recurso à MAPA 24 horas, que demonstraram a sua 
superioridade em relação a outras associações de 
dose fixa, nomeadamente todas as associações de 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECAS) ou de ARAS em combinação com hidroclo-
rotiazida”, avançou o especialista. “Na verdade”, 
continuou, “a associação azilsartan/clorotalidona 
revelou melhores resultados na redução da pressão 
arterial comparativamente a todas as associações 
até agora testadas com hidroclorotiazida”. Neste 

ponto, o médico lembrou que basta uma redução da 
pressão sistólica em 5mm de mercúrio para reduzir 
a mortalidade por AVC em 14%, pelo que “pequenas 
diferenças podem fazer toda a diferença”.
No que se refere ao perfil de segurança desta 
associação, o Prof. Jorge Polónia frisou que “tem a 
vantagem de minimizar grande parte dos inconven-
ientes clássicos dos diuréticos, nomeadamente a 
espoliação de potássio e os efeitos sobre a glicose”. 
Na perspetiva do médico, trata-se, portanto, de uma 
associação segura, que “concilia dois fármacos que se 
compensam do ponto de vista dos efeitos adversos”.
Em síntese, “esta associação fixa deverá ser o fár-
maco de eleição sempre que a opção seja uma asso-
ciação de um ARA com um diurético, bem como para 
os doentes hipertensos não controlados, nomeada-
mente com associações de um inibidor do sistema 
renina-angiotensina com hidroclorotiazida, antes 
de decidir acrescentar um terceiro fármaco”. Para 
estes últimos, a associação azilsartan/clorotalidona 
representa uma janela de oportunidade para manter 
o regime terapêutico de um comprimido único para 
controlar a pressão arterial. Como mensagem final, o 
palestrante reforçou que “quanto maior for o sucesso 
no controlo da HTA, maior será a nossa capacidade 
de reduzir o AVC”.
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Quality of life and rehabilitation programs for patients 
with locked-in syndrome

Dr.ª Marie-Christine Rousseau 

Specialist in physical and rehabilitation 
medicine; Responsible for research, 
Fédération du Polyhandicap Assis-
tance Publique Hôpitaux de Paris

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

Although mortality is high at the onset of the 
LIS, life expectancy 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 manage-
ment and reeducation. 
Rehabilitation programs have to take in account both 
medical aspects and respect of the life project of LIS 
persons: the bedridden state implies adapted nursing 
care and the spasticity favor the musculo-aponeurot-
ic retractions and the limb deformations making nec-
essary a joint maintenance by adapted physiother-
apy. 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 important 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 period 
and showed that LIS persons report a relatively satis-
factory QoL level that remain stable over time. Reha-
bilitation for restauration of autonomy for displace-
ments 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 communica-
tion devices such as patient-computer interfaces such 
as infrared eye movement 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 autono-
mous 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 opposition to a general and widespread opinion 
quality of life of is preserved and LIS persons report 
that life is worth living.
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Prof. Hans-Christoph Diener 

Department of Neurology, University 
Duisburg-Essen, Germany

Secondary stroke prevention in atrial fibrillation

In patients with atrial fibrillation (AF), oral anticoagu-
lation with vitamin K antagonists (warfarin, phenpro-
coumon) is effective both for primary and secondary 
stroke prevention with a 60-70% relative reduction 
in stroke risk compared with placebo. Mortality is re-
duced by 26%. Vitamin-K antagonists have a number 
of well documented shortcomings which were over-
come by non-vitamin-K oral anticoagulants (NOACs). 
Results of randomised trials for four NOACs (apix-
aban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) have been 
published. The studies (ARISTOTLE, RE-LY, ENGAGE, 
ROCKET-AF) had subgroups of patients with prior 
transient ischemic attacks (TIA) or ischemic stroke. 
In aggregate, the NOACs are superior to warfarin for 
secondary prevention and result in a 50% reduction 
in intracerebral haemorrhage. Apixaban was superior 

to aspirin in the AVERROES trial and had a similar rate 
of major bleeding complications. 
NOACs add to the therapeutic options for secondary 
stroke prevention in patients with AF and offer ad-
vantages over warfarin including a favourable bleed-
ing profile and convenience of use. Aspirin should no 
longer be used for secondary stroke prevention in 
patients with atrial fibrillation.

I am interested in anything that bleeds in the brain, which is the focus of my Research to Understand 
Stroke due to Haemorrhage (RUSH) programme (www.rush.ed.ac.uk). RUSH uses a variety of clinical 
research designs, including systematic 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 lecture, I will summarise the evidence available to inform decisions about using antithrombotic drugs 
after intracranial haemorrhage 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 @
BleedingStroke and Facebook www.facebook.com/bleedingstroke.

Prof. Rustam Al-Shahi Salman

Antithrombotic dilemas after cerebral hemorrhage
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Rustam Al-Shahi Salman, Professor of Clinical Neurology Centre for Clinical Brain Sciences RUSH programme

“In aggregate, the NOACs 
are superior to warfarin for 
secondary prevention and 
result in a 50% reduction in 
intracerebral haemorrhage”
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Dr. Fernando Pita

Neurologista do Hospital de Cascais

Dr. Sandra Sousa

Neurologista do Hospital de Cascais

Como e porquê investigar o AVC hemorrágico
“Como e porquê investigar o AVC hemorrágico” é o título da palestra a ser apresentada amanhã no âmbi-
to da sessão “Revisitar o AVC hemorrágico” pelos Drs. Fernando Pita e Sandra Sousa, na qual se pretende 
“sistematizar e organizar o raciocínio na abordagem desta patologia e destacar as características clínicas e 
imagiológicas atípicas que nos obrigam a uma avaliação e investigação mais detalhadas”.

O AVC hemorrágico representa aproximadamente 
10-15% de todos os AVC. Embora menos frequente 
que o AVC isquémico, continua a ser importante 

e justificar uma investigação mais aprofundada?”. Re-
ferem os neurologistas que “a resposta é complexa 
e depende da correlação de um conjunto de fatores 
que se pretendem abordar”. Por exemplo, “a encefa-
lopatia vascular microangiopática hipertensiva, pela 
sua frequência, poderá ser a causa mais provável do 
AVC hemorrágico de um doente idoso, hipertenso e 
com um hematoma cerebral profundo, mas não será 
a primeira hipótese a considerar num doente jovem 
sem fatores de risco vasculares, ou num doente que 
se apresenta com febre ou que usa drogas recreati-
vas, ou numa grávida, no puerpério, ou perante um 
hematoma com características atípicas na imagem”. 
A decisão deve, pois, “assentar na interpretação e 
correlação dos dados da história clínica e do estudo 
de imagem cerebral inicial”, frisam os especialistas. 
“Desta forma, a orientação da investigação é uma 
abordagem individual que dependerá das particu-
laridades clínico-imagiológicas de cada doente”, 
sintetizam os palestrantes da sessão.

Dr. António Conceição

Presidente da Portugal AVC
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Panorama dos sobreviventes de AVC em Portugal

É muito preocupante o desinteresse generalizado a 
que são votados os sobreviventes de AVC em Portu-
gal, em particular na fase crónica.

De facto, após a “2.ª alta” (como costumo chamar 
ao momento em que cessa a ação da unidade de 
saúde, de forma mais intensa), é comum que o 
sobrevivente de AVC se sinta abandonado. E é então 
que podem ganhar maior significado as complicações 
psicológicas, o isolamento, a exclusão social, até as 
ideias de suicídio. Não podemos admitir que a maior 
ou menor capacidade financeira, ou do sistema de 
saúde por que está abrangido, o nível cultural, a 
sensibilidade ao tema, etc., do próprio sobrevivente 
ou dos que o rodeiam, marquem, ainda hoje, tão 
grandes diferenças. Penso que uma reabilitação só é 
verdadeira, quando o cuidado é atempado e integral 
da pessoa, com uma intervenção multidisciplinar, e 
sem limite pré-estabelecido de tempo.
Infelizmente, tenho a sensação que demasiadas ve-
zes se quer cingir o “sucesso” da reabilitação a me-
ros critérios estatísticos, parecendo que pouco impor-
ta a qualidade do trabalho feito, e, sobretudo, como 
está o sobrevivente concreto na sua globalidade, 

como se reintegrou na vida pessoal, familiar, social, 
se foi capaz de retomar uma atividade profissional, 
etc. Sim, porque estamos a falar de pessoas, e não 
de meros dados estatísticos! Além de que a primeira 
causa de morte e de invalidez ou incapacidade 
em Portugal, não é motivo de séria preocupação 
nacional, inclusive social, política, económica, e 
outras vertentes. Esta é uma questão premente e 
urgente, que deve ser olhada como um investimento 
necessário, e não como mais um mero custo para o 
SNS. Porque a reabilitação célere, atempada, feita 
com a qualidade necessária, pode marcar a diferença 
entre ter um cidadão contribuinte ativo, ou mais um 
sujeito passivo da segurança social, por largos anos, 
e com os prováveis problemas de saúde que podem 
advir. Somos todos – profissionais de saúde, sobrevi-
ventes, cuidadores – que temos de pugnar por esta 
causa. E serão os sobreviventes de AVC devidamente 
reabilitados que são e serão o motivo de realização 
profissional, o orgulho dos profissionais de saúde.

investigar o AVC hemorrágico, já que abrange uma 
gama diversificada de condições com diferentes cau-
sas. “Em alguns doentes justificam-se investigações 
adicionais, para possibilitar o tratamento adequado e 
estabelecer o prognóstico individual”, sublinham os 
palestrantes. “A maioria das hemorragias cerebrais 
espontâneas são primárias resultando de doença 
intrínseca dos vasos sanguíneos cerebrais, principal-
mente por hipertensão arterial e angiopatia amiloide. 
No entanto, em determinados doentes, é fundamen-
tal excluir causas estruturais e vasculares subjacentes 
à hemorragia intracerebral que implicam tratamentos 
distintos”, explicam. Segundo os Drs. Fernando Pita e 
Sandra Sousa, o prognóstico da hemorragia intra-
cerebral varia de acordo com a causa e, em alguns 
casos (como malformações vasculares), o tratamento 
precoce pode reduzir o risco de recorrência hemor-
ragia intracerebral. Neste contexto, a questão que 
se levanta é a seguinte: “Perante um doente com 
hemorragia intracraniana, como devemos decidir 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa 
de morte e morbilidade em Portugal, sendo que cerca 
de 30% dos AVCs isquémicos têm causa desconheci-
da – criptogénicos. A fibrilhação auricular é a causa de 
30% dos AVCs isquémicos e o facto de o doente ter fi-
brilhação auricular aumenta duas vezes o risco do AVC 
ser fatal. No entanto, o diagnóstico desta arritmia nem 
sempre é fácil porque muitas das vezes ela é parox-
ística e assintomática. É por isso que é tão importante 
dispor de ferramentas que permitam uma monitor-
ização contínua e de longo prazo do ritmo cardíaco. 
Esta problemática já é reconhecida pelas guidelines 

de 2016 da gestão do doente de FA, onde a utilização 
de dispositivos de monitorização de longa duração são 
indicação Classe IIa. O diagnóstico do AVC é complexo e, 
por isso, convidam-se os participantes do Congresso a 
serem peças ativas deste puzzle e a ajudar a completar o 
quebra-cabeças que se encontra no stand da Medtronic. 
A Medtronic dispõe de algumas peças importantes para 
tornar o puzzle mais fácil de completar, mas os clínicos 
que recebem estes doentes, que fazem a gestão da sua 
doença e que podem referenciá-los, são cruciais para 
atingir um objetivo ambicioso: completar o puzzle deste 
complexo diagnóstico ajudando a salvar mais vidas.

Diagnóstico de AVC: todos podemos ser peças ativas neste puzzle
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What is the best treatment to prevent stroke recurrence?

Prof. Jean-Louis MAS 

Université Paris Descartes Service de Neu-
rologie et Unité Neurovasculaire, Hôpital 
Sainte-Anne, Paris

Therapeutic options for secondary stroke prevention 
in cryptogenic stroke patients with a patent foramen 
ovale (PFO) include antiplatelet therapy, oral antico-
agulants, and transcatheter PFO closure. Among five 
randomized trials comparing transcatheter 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 report-
ed lower rates of stroke recurrence among patients 
assigned to PFO closure than among those assigned 
to antiplatelet therapy and one initially negative trial 
concluded in favour of PFO closure after an extend-
ed follow-up period. A better selection of patients, 
the use of reference treatment groups that included 
patients who received antiplatelet therapy alone 
(rather than antiplatelet drugs or oral anticoagulants, 

Trial (year of 
publication) N Comparison Follow-up 

(years)
Stroke outcome

N
Hazard Ratio 

(95% CI) P value

CLOSURE 1 (2012) 909 PFO closure
vs. Medical therapy 2 12 vs 13 0.90 (0.41 – 1.98)

p = 0.79

PC trial (2013) 414 PFO closure
vs. Medical therapy 4.1 1 vs. 5 0.20 (0.02 – 1.72)

p = 0.14

RESPECT (2013)

980 PFO closure
vs. Medical therapy

2.1 9 vs 16 0.49 (0.22 – 1.11)
p = 0.08

RESPECT (2017) 5.9 18 vs 28 0.55 (0.31 – 0.999)
p = 0.046

REDUCE (2017) 664 PFO closure
vs. Antiplatelet therapy 3.2 6 vs 12 0.23 (0.09 – 0.62)

p = 0.002

CLOSE (2017) 663

PFO closure
vs. Antiplatelet therapy 5.3 0 vs 14 0.03 (0.00 – 0.26)

p < 0.001

Oral anticoagulants
vs. Antiplatelet therapy 5.4 3 vs 7 0.44 (0.11 – 1.48)

p = 0.18

according to physician preference), and a longer 
follow-up of patients, may partly explain the 
divergent findings between studies. Meta-analysis 
of these trials shows that PFO closure is associated 
with a 60% reduction of stroke recurrence stroke, 
as compared with antithrombotic therapy, and with 
an 80% reduction of stroke recurrence, as compared 
with antiplatelet therapy. Procedural complications 

TABLE | Results of randomized clinical trials of PFO closure versus medical treatment.

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-as-
sociated stroke has been taken, several questions 
remain to be addressed regarding in particular which 
patients benefit the most from PFO closure.

Dr. Marcos Barbosa

Diretor do Serviço de Neurocirurgia do 
CHUC; Regente de Neurocirurgia na FMUC

“Timing” do tratamento dos aneurismas cerebrais

A HSA aneurismática (HSA a) apresenta taxas de 
morbilidade e mortalidade elevadas, podendo a 
morbilidade atingir 45% dos doentes e a mortali-
dade chegar aos 67%. Os doentes que sobrevivem 
ao episódio inicial, desencadeado pela rotura do 
aneurisma, apresentam um elevado risco de desen-
volvimento de complicações, das quais se destaca a 

que é neste período, que se observa o maior risco 
de recidiva hemorrágica. Alguns estudos mostram 
que a clipagem ultra precoce tem benefício compro-
vado apenas nos doentes em bom estado clínico, 
enquanto outros referem que os melhores resultados 
obtidos se concentram nos indivíduos admitidos com 
pior apresentação clínica.
O serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e 
Universitário 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 conhe-
cimento científico e dos recursos logísticos locais 
disponíveis, foi implementado, de forma gradual, o 
programa ultra precoce (primeiras 24 horas), sendo, 
hoje, adotado como modalidade gold-standard.
Avaliaram-se 416 doentes previamente diagnostica-
dos com rotura de aneurisma cerebral e submetidos 
a tratamento cirúrgico 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.

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 morta-
lidade 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 aces-
so 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 
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“Com os resultados da evolução 
do conhecimento científico e dos 
recursos logísticos locais disponíveis, 
foi implementado, de forma gradual, 
o programa ultra precoce (primeiras 
24 horas), sendo, hoje, adotado como 
modalidade gold-standard “
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Accuracy medicine: The stroke 
patient and not the disease

Prof. Joan Montaner 

Neurovascular Research Laboratory, Vall 
d’Hebron Institute of Research (VHIR), Bar-
celona, and IBIS Stroke Programme, Hospi-
tal Virgen Macarena y del Rocio, Sevilla

In the last years, two major advances, pre-hospi-
tal thrombolysis and endovascular therapies, have 
dramatically changed acute stroke care. It is well 
known that stroke patients respond differently to 
intravenous thrombolysis and mechanical reperfusion 
therapies. However, clinicians lack elements for an 
individualized decision other than the indications 
and contraindications used in clinical trials. Blood 

biomarkers measurement could add in acute stroke manage-
ment, 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 symptom severity. In patients 
with severe symptoms, differentiation between ischemic and 
hemorrhagic subtypes would permit administration of pre-hos-
pital reperfusion therapies. For this issue, portable CT-scans have 
been used; however, a wide generalization of these expensive 
tools seems not feasible in the near future. Thus, having a 
blood test to differentiate between ischemic 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 demonstrate that when comple-
mented with GFAP, the discrimination of both stroke subtypes is 
improved. 
Also, specific biomarkers that selectively evaluate the response to 
tPA, predict the appearance of secondary intracranial hemorrhag-
es and identify patients with unsuccessful tPA-induced recanal-
ization 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 deciding whether 
stroke patients may benefit from alternative therapies such as 
endovascular thrombectomy. Thus, due to the efficacy of this 
mechanical method, specific biomarkers to anticipate unsuccess-
ful 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 molecules related with coagu-
lation, such as factor seven activating protease or A Disintegrin 
And Metalloproteinase with a ThromboSpondin 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-associated 
infections and assessment of stroke etiology to guide further stud-
ies or even therapeutic measures in cases of stroke of undeter-
mined cause represent the main indications for the use of blood 
biomarkers in the subacute and chronic phases. 
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Dos 371 doentes selecionados, 128 eram do género 
masculino 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 estudados apresentaram idades com-
preendidas 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 re-
sultados na data da alta hospitalar, uma vez que, da 
população de doentes 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 tratados, 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 pre-
coce. Uma maior diferença entre timings na população de doen-
tes que obtiveram “piores resultados”, comparativamente com 
os dados da avaliação na alta, foi encontrada. Mais 39,2% dos 
doentes operados por tratamento precoce obtiveram resultados 
menos satisfatórios. 
Assim, foi demonstrado um benefício do tratamento ultra pre-
coce sobre o precoce em todos os doentes, independentemente 
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 doentes 
traduziu uma taxa de mortalidade global de 9,9%. Pela análise 
dos grupos verificou-se um aumento, aproximadamente, 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 organizar-se de modo a poderem responder adequad-
amente a esta indicação.
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“Beyond the acute phase, prediction 
of stroke outcome and the occurrence 
of post-stroke complications such 
as stroke-associated 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”






