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14ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral 

Resumo dos trabalhos 

Casos Clínicos Problema: 

1. Enfarte cerebral como apresentação de vasculopatia sistémica 
Renata Souto Silva1, Luís Fontão1, Manuel Ribeiro2, José Mário Roriz1, 
Catarina Silva Santos1  
1- Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa 

Maria da Feira; 2- Serviço de Imagiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho 

 

Introdução: A vasculite secundária do SNC é habitualmente uma manifestação tardia 
das doenças autoimunes sistémicas. Contrariamente à angeíte primária do SNC, as 
manifestações extra-neurológicas são frequentes e orientam para o diagnóstico 
primário. Na maioria das vezes, o envolvimento do SNC no contexto da doença 
sistémica é um diagnóstico presuntivo, baseado nos achados imagiológicos e não 
numa confirmação neuropatológica. 
Caso Clínico: Mulher de 33 anos, fumadora e com antecedentes de DM tipo I e HTA. 
Recorreu ao SU por dificuldade, desde há alguns dias, em aperceber-se dos objetos à 
sua esquerda. Descrevia também, desde há três anos, progressivo agravamento de 
dificuldades de audição, menor destreza da mão esquerda e claudicação intermitente 
na marcha.  
Ao EN com lentificação e escassa iniciativa psico-motora, heminegligência esquerda, 
hemianopsia homónima esquerda, parésia facial central esquerda, apraxia da mão 
esquerda e hiperreflexia osteo-tendinosa global.  
Foi investigada com: 1) RM-CE a revelar várias lesões isquémicas antigas cortico-
subcorticais e profundas, bilaterais; 2) Eco-Doppler transcraniano a documentar 
múltiplos pontos de aceleração segmentar em artérias da circulação anterior e 
posterior, compatíveis com estenoses moderadas a graves; 3) Angiografia cerebral a 
corroborar achados compatíveis com vasculite; 4) Eco-Doppler arterial dos membros 
inferiores a confirmar alterações sugestivas de vasculite, com atingimento preferencial 
das artérias de médio calibre; 5) Biópsia de músculo a revelar discreto infiltrado 
perivascular no endomísio; 6) Estudo citoquímico de LCR sem alterações de relevo, 
com índice IgG normal e sem presença de BOC; 7) Estudo analítico alargado sem 
alterações de relevo, com VS 35mm e com auto-anticorpos e serologias infeciosas 
negativas; 8) Audiograma a documentar hipoacúsia neurossensorial bilateral 
moderada; 9) Exame oftalmológico sem sinais de vasculite retiniana; 10) Avaliação 
neuropsicológica a confirmar deterioração cognitiva, com défices moderados de 
memória e atenção. 
Com o diagnóstico de provável vasculite sistémica, iniciou plano de indução com 
ciclofosfamida e manutenção com azatioprina, permanendo estável do ponto de vista 
clínico e imagiológico após ~1 ano. 
Conclusões: Apesar dos múltiplos fatores de risco vascular coexistentes, a idade e os 
aspectos histopatológicos de músculo favorecem vasculopatia de etiologia 
imunológica. O AVC isquémico foi, neste caso, a primeira manifestação da vasculite 
sistémica, sem outros elementos clínicos extra-neurológicos que permitam definir uma 
entidade nosológica concreta. Estimulamos, por isso, a discussão abrangente do 
presente diagnóstico e sua orientação terapêutica. 
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2. Oclusão bilateral da artéria vertebral como manifestação de arterite de 
células gigantes 
Mariana Almeida Branco, Luís Fontão, Vítor Tedim Cruz, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira 

 

Introdução: A arterite de células gigantes é uma vasculite sistémica que afecta 
preferencialmente as artérias de médio e grande calibre. A oclusão bilateral da artéria 
vertebral é rara e habitualmente resultante de patologia aterosclerótica, mas pode 
também ser influenciada pelo processo inflamatório, associando-se a taxas de 
mortalidade mais elevadas. 
Caso Clínico: Homem de 86 anos, internado por vómitos recorrentes com uma 
semana de evolução, acompanhados por deterioração progressiva do estado geral, 
com prostração, perda ponderal marcada e alterações do equilíbrio com início três 
meses antes. Ao exame neurológico apresentava-se parcialmente desorientado no 
tempo e no espaço, sem outras alterações de funções superiores, nervos cranianos ou 
défices de força muscular ou coordenação. Apresentava impossibilidade para a 
marcha por instabilidade postural sem predomínio. Pulsos temporais presentes e 
simétricos, sem dor ou tumefação à palpação. Foi investigado com: 1) Análises gerais, 
revelando anemia normocrómica normocítica e velocidade de sedimentação 
aumentada (86 mm); 2) TC crânio encefálica, mostrando enfartes cerebelosos 
subagudos bilaterais; 3) Ecodoppler cervical e transcraniano evidenciando oclusão 
bilateral da artéria vertebral com espessamento mural difuso sugestivo de arterite; 4) 
Angio-RM, que confirmou oclusão das artérias vertebrais e captação linear concêntrica 
à periferia das mesmas, favorecendo processo inflamatório da parede arterial; 5) 
Biópsia da artéria temporal, cujo resultado confirmou arterite de células gigantes. 
Evoluiu com progressiva melhoria do estado geral e dos défices neurológicos após 
instituição precoce de corticoterapia empírica. 
Conclusão: Estão descritos na literatura alguns casos de oclusão bilateral da artéria 
vertebral no contexto confirmado de arterite de células gigantes, mas não é 
habitualmente possível demonstrar uma relação de causalidade directa entre as duas 
entidades. No presente caso, os achados sugestivos de processo inflamatório mural 
por ecodoppler e angio-RM suportam a vasculite como mecanismo etiopatogénico 
principal da oclusão e do consequente enfarte cerebeloso bilateral. 

 

3. Estenoses intracranianas múltiplas: desafio no diagnóstico etiológico 
Ricardo Almendra1, Carolina Lopes2,3, Ana Monteiro2,3, Henrique Costa2, Carina 
Reis4, Elsa Azevedo2,3   

   1 Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
   2 Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João 
   3 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
   4 Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de São João 
 
Introdução: O diagnóstico etiológico das estenoses intracranianas no adulto jovem 
pode ser desafiante, com implicações importantes na terapêutica e no prognóstico, o 
que acarreta grande responsabilidade na orientação dos doentes. Apresentamos um 
caso que reflete as dificuldades na decisão clínica e terapêutica perante um caso de 
estenoses intracranianas múltiplas. 
Caso Clínico: Mulher de 49 anos, com antecedentes de DM de diagnóstico recente, 
recorre ao hospital por alterações sensitivas no hemicorpo direito, flutuantes. 
Apresentava-se hipertensa (TA:222/131mmHg), hiperglicemica (239 mg/dL) e com 
exame neurológico sem alterações (NIHSS 0). A TC cerebral demonstrou 
hipodensidades cortico-subcorticais frontais esquerdas. A RM confirmou tratarem-se 
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de lesões isquémicas recentes. O eco-Doppler transcraniano (DTC) mostrou sinais 
compatíveis com estenoses em múltiplos territórios da circulação anterior e posterior, 
confirmadas em angio-RM e angiografia clássica. O estudo de líquor revelou ligeira 
hiperproteinorráquia, sem pleocitose ou consumo de glicose e PCR de vírus varicela-
zoster negativo. O estudo autoimune sistémico revelou anemia perniciosa. Os estudos 
protrombótico e de HTA secundária foram negativos. Os diagnósticos diferenciais 
iniciais foram síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, vasculite ou estenoses 
ateroscleróticas intracranianas múltiplas. Foi medicada com nimodipina, dupla 
antiagregação plaquetária e estatina, e controladas a HTA e DM. Teve alta 
assintomática e manteve seguimento em ambulatório, referindo episódios breves e 
ocasionais de perturbação sensitiva, perda de destreza na mão direita e da fluência 
verbal. Os DTC de controlo mensais mantiveram aceleração multifocal significativa da 
velocidade de fluxo, mais marcada na artéria cerebral média esquerda (ACME), 
mesmo após 3 meses de evolução. A RM cerebral com angio-RM de controlo aos 4 
meses evidenciou novas lesões isquémicas no território da ACME. O estudo dirigido à 
parede arterial  demonstrou realce após gadolínio com esboço concêntrico na porção 
M1 da ACME sugerindo processo inflamatório, embora na ACMD os achados fossem 
mais sugestivos de aterosclerose. Por suspeita de vasculite, efetuou pulso de 5 dias 
de metilprednisolona, sem melhoria imediata do perfil hemodinâmico no DTC. A 
doente encontra-se assintomática, mantendo corticoterapia oral em ambulatório. Não 
foi ainda realizada biópsia leptomeníngea. 
Conclusão: O diagnóstico etiológico deste caso permanece por esclarecer. Apesar do 
perfil evolutivo sob terapêutica poder auxiliar no diagnóstico, a curto prazo pode não 
esclarecer definitivamente a origem. Embora as novas técnicas de imagem sejam mais 
informativas, não são ainda suficientemente específicas, podendo ser necessário 
recorrer à biópsia leptomeníngea por se manter a suspeita de vasculite isolada do 
SNC apesar de não haver evidente resposta à corticoterapia. 
 

4. Acidente Isquémico Transitório associado ao consumo de Cocaína – a 
propósito de um caso clínico  
Teresa Salero, Sérgio Menezes Pina, Rui Osório, Catarina Mendonça, Sofia 
Amálio, Ana Paula Fidalgo  
Unidade de AVC - Unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve  

 
Introdução: A cocaína é uma das drogas mais comumente utilizadas, encontrando-se 
associada a uma grande variedade de complicações neurológicas incluindo AVC 
isquémico e hemorrágico. Os adultos jovens e de meia- idade que consomem cocaína 
têm 6 a 7 vezes maior risco de AVC isquémico, nas 24 horas seguintes ao seu 
consumo. 
O mecanismo exacto do AVC/AIT induzido por cocaína ainda é desconhecido, mas 
provavelmente envolverá vários factores incluíndo vasoespasmo, vasculite cerebral, 
agregação plaquetária, cardioembolismo e picos hipertensivos. 
Caso Clínico : Mulher de 35 anos, dextra, Rankin 0, recorre ao Serviço de Urgência 
por quadro de paresia da hemiface direita e hemiplegia esquerda, de início súbito e 
cerca de 1h de evolução. 
Sem factores de risco cardiovasculares conhecidos, nem antecedentes pessoais 
relevantes. Nega medicação habitual, mas refere consumo frequente de cocaína, 
tendo a última toma ocorrido nessa noite. 
No exame neurológico à admissão destacava-se alguma agitação psicomotora, 
disartria ligeira, paresia facial central direita, diminuição da força muscular (2/5) e 
sensibilidade táctil ao nível do hemicorpo esquerdo. Nesse momento verificava-se 
uma pontuação de 9 na escala NIHSS. Ao exame objectivo geral não apresentava 
quaisquer outras alterações relevantes. 
Prontamente foram realizados estudo analítico, serologias, electrocardiograma, 
telerradiografia torácica e tomografia computorizada crânio-encefálica (CE) que não 
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revelaram quaisquer alterações. 
Apesar da melhoria significativa dos défices 3h após o início do quadro, optou-se por 
internar a doente para vigilância e estudo etiológico aprofundado. 
Durante o internamento foram realizados eco-Doppler dos vasos do pescoço e 
transcraneano, bem como ecocardiograma, sem evidência de alterações significativas. 
Ao nível da ressonância magnética CE apenas se destaca pequeno aneurisma sacular 
da artéria comunicante anterior, com cerca de 2-3mm, sendo a doente referenciada 
para seguimento em Consulta de Neurocirurgia. 
Foi considerado o diagnóstico de AIT secundário ao consumo de cocaína. Á data da 
alta a doente não apresentava quaisquer défices. 
Conclusões: É importante considerar o consumo cocaína no estudo etiológico de 
AVC/AIT, pelo que o rastreio toxicológico deve ser ponderado especialmente em 
doentes jovens. Por outro lado, mesmo perante história de consumo de cocaína será 
sempre necessário descartar outras causas possíveis. 
Com o presente caso clínico pretende-se discutir a indicação para fibrinólise em AVCs 
associados ao consumo de cocaína. 

 
5. Acidentes Isquémicos Transitórios em relação com Arterite Rádica 

Juliana Castelo, Marta Lopes, Rui Barreto, José Mário Roriz 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 

Introdução: A exposição rádica acelera o processo de aterosclerose por despoletar 
uma cascata inflamatória, a culminar em fibrose da íntima e obliteração dos vasa 
vasorum do tecido adventício. Os doentes submetidos a radioterapia cervical ou 
craniana têm três vezes mais risco de desenvolver estenoses intra/extra-cranianas, 
sendo este impacto dose e tempo dependente. Embora com maiores taxas esperadas 
de re-estenose, é favorecida a abordagem endovascular nestes casos, atendendo às 
dificuldades impostas pela fibrose rádica no acesso cirúrgico e no processo de 
cicatrização. A longo prazo estudos prospectivos mantêm-se uma prioridade, à medida 
que é esperado que o problema aumente com melhorias na sobrevida do doente pós-
radioterapia. 
Caso Clínico: Homem de 66 anos, com antecedentes de DM tipo 2, HTA e história de 
carcinoma laríngeo submetido a radioterapia cervical. Observado por queixas recentes 
de dificuldades flutuantes na visão monocular OD e de três episódios agudos de afasia 
e défice motor direito, autolimitados em breves minutos, sugestivos de AIT carotídeos 
esquerdos. Sem sinais valorizados de isquemia retiniana ao exame oftalmológico. 
Foi investigado com Eco-doppler e Angio-TC cervico-cefálicos a documentar 
espessamento mural difuso e irregular dos eixos carotídeos, evocativo de arterite 
rádica, com sinais de estenose severa da ACI e ACC esquerda e aparente oclusão 
total da ACI direita, parcialmente colateralizadas a jusante através das ACoP, da 
ACoA (esquerdo-direito) e da AOft direita. Foi submetido a angioplastia carotídea 
esquerda com stent, a resultar na imediata resolução das queixas visuais monoculares 
direitas durante o procedimento. Mesmo sob dupla antiagregação e controlo tensional 
permissivo, voltou a descrever novos AIT carotídeos esquerdos - às 24 horas e aos 2 
meses após stenting - em provável contexto hipotensivo e sem sinais de re-estenose 
por Angio-TC ou Eco-doppler. 
Conclusão: É esperado o progressivo aumento futuro da incidência de eventos 
vasculares cerebrais por arterite rádica, em linha com as crescentes melhorias da 
sobrevida nos doentes oncológicos. As estenoses são, em muitos destes casos, mais 
difusas e severas, determinando panoramas hemodinâmicos complexos e de difícil 
orientação terapêutica. A inesperada melhoria das queixas visuais monoculares 
direitas durante a angioplastia carotídea esquerda poderá, neste caso, ter-se ficado a 
dever à melhoria do débito colateral inter-hemisférico, com perfusão retrógrada do 
sifão carotídeo direito.  
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6. Infeção por Vírus Varicela-zoster associada a AVC isquémico na criança 
Sylvia Jacob1, Sandra Pereira1, Ruben Rocha1, Mafalda Sampaio1, Guilherme 
Silva2, Marta Carvalho3, Elsa Azevedo3, Raquel Sousa1 
Unidade de Neuropediatria, Hospital Pediátrico Integrado - Centro Hospitalar 
São João 
Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar São João 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João 
 

Introdução: Os Acidentes Vasculares Cerebrais na criança requerem uma 
investigação etiológica que passa pela identificação de possíveis factores de risco 
nomeadamente cardíacos, vasculares, infecciosos ou hematológicos. O vírus Varicela-
Zoster (VZV) é o único vírus humano com replicação comprovada nas artérias, 
tornando-se assim num fator de risco importante para ocorrência de arteriopatia. 
Descrição do caso: Criança de 5 anos, sexo feminino com antecedentes patológicos 
de varicela há 5 meses. Recorreu ao serviço de urgência por dois episódios 
caracterizados por movimentos clónicos do membro inferior direito seguidos de 
diminuição da força, com duração inferior 5 minutos. No Serviço de Urgência foi 
observado um episódio de hemiparésia direita autolimitado. A avaliação etiológica 
incluiu TC cerebral que revelou três lesões hipodensas na região lenticular/subinsular 
esquerda e nas regiões sublenticulares bilateralmente e o EEG mostrou actividade 
epileptiforme generalizada pouco frequente em sono. Durante o internamento 
apresentou três episódios de hemiparésia direita com duração de 2 a 3 minutos. O 
estudo complementar por RM/Angio-RM cerebral evidenciou áreas de edema 
citotóxico na vertente póstero-superior do globo pálido externo, região mediana do 
núcleo caudado e dois pequenos focos corticais no lóbulo parietal superior e giro 
frontal médio, constituindo prováveis lesões isquémicas recentes em território da ACM 
esquerda. Não foram identificados sinais sugestivos de arteriopatia. A análise de LCR 
mostrou 14 células/uL e PCR-DNA VZV positiva.  Iniciou terapêutica com ácido 
acetilsalicílico. Atualmente, com 2 meses de seguimento, encontra-se assintomática 
do ponto de vista neurológico e não apresentou novos eventos paroxísticos. 
Discussão: Os episódios apresentados, interpretados como crises epiléticas, tinham 
na sua génese um evento isquémico no contexto de arteriopatia pelo VZV. A revisão 
dos antecedentes da doente e a identificação do vírus tornaram-se essenciais para o 
diagnóstico, apesar da falta de corroboração pela angio-RM. Neste caso, um 
mecanismo protrombótico associado à infecção não poderá ser excluído. 

 
 

7. Reconhecimento e tratamento de doença de moyamoya bilateral grave de 
apresentação precoce 
Francisca Costa1, Sandra Pereira2, Marisa Cunha3, Rúben Rocha2, Mafalda 
Sampaio2, Raquel Sousa2, Luísa Sampaio1, Tiago Parreira1, António Vilarinho3, 
Elsa Azevedo4 
1 -Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar de São João 
2 - Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de São João 
3 - Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar de São João  
4 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João 

 

Introdução: A doença de moyamoya é uma doença cerebrovascular crónica, de 
etiologia indeterminada, que se caracteriza pela estenose progressiva de grandes 
vasos intracranianos e a formação de uma rede de colaterais compensatória anómala 
[1]. É uma patologia que representa uma causa de AVC pouco frequente, sendo o seu 
diagnóstico baseado nos achados angiográficos e o único tratamento 
comprovadamente eficaz cirúrgico [2]. Os autores pretendem expor um caso de 
apresentação precoce da doença de moyamoya, e discutir a sua abordagem 



 

 

6 

terapêutica. 
Caso Clínico: Criança de 7 anos, sem antecedentes de relevo, trazida ao Serviço de 
Urgência por uma instalação súbita de hemianópsia homónima e hemiparésia direitas 
com cerca de um dia de evolução. A TC cerebral na admissão demonstrava enfarte 
recente parieto-occipital direito. A RM cerebral confirmou múltiplas lesões isquémicas, 
predominantemente corticais, com diferentes tempos de evolução. Realizou 
angiografia encefálica que revelou estenoses bilaterais supraclinoideas das artérias 
carótidas internas, dos principais eixos arteriais intracranianos e uma rede exuberante 
de estruturas arteriais anómalas (vasos moyamoya) – Suzuki score III; não se 
verificava uma compensação leptomeníngea significativa das artérias carótidas 
externas. Realizou eco-Doppler transcraniano, não se tendo identificado sinal de fluxo 
na ACI direita terminal nem nas ACA e ACM bilateralmente. O restante estudo clínico 
e laboratorial não mostrou alterações de relevo. Após discussão multidisciplinar 
decidiu-se realizar revascularização cirúrgica direta e indireta bilateral, de forma 
faseada, após a fase aguda do AVC. Embora tenha recuperado dos défices 
neurológicos, teve entretanto novo enfarte cerebral cortical temporoparietal esquerdo, 
provocando hemiparésia direita, com recuperação parcial. O primeiro procedimento 
cirúrgico foi realizado 3 meses após o diagnóstico, com revascularização cirúrgica 
direta e indireta à esquerda. Como complicação pós-operatória identificou-se lesão 
isquémica de novo frontotemporal esquerda, que se traduziu em afasia motora. 
Encontra-se a cumprir programa de reabilitação motora e terapia da fala e apresenta-
se a evoluir favoravelmente. 
Discussão: Sendo uma doença de carácter progressivo, em que os pacientes não 
tratados podem vir a desenvolver declínio cognitivo e neurológico, a revascularização 
cirúrgica apresenta-se como o tratamento de eleição, dada a sua taxa de eficácia na 
redução de vasos moyamoya e na promoção de colateralização [3]. O timing após 
AVC não está contudo bem definido, e a escolha da técnica cirúrgica poderá ter que 
ser individualizada. 
1 - Bang OY, Fujimura M, Kim SK. The Pathophysiology of Moyamoya Disease: An 
Update. J Stroke 2016 18: 12–20. 
2 – Fujimura M, Tominaga T. Diagnosis of Moyamoya Disease: International Standard 
and Regional Differences. Neurologia Medico-Chirurgica. 2015;55(3):189-193. 
3 - Caldarelli M, Di Rocco C, Gaglini P. Surgical treatment of moyamoya disease in 
pediatric age. J Neurosurg Sci 2001;45:83–91 
 

 

8. AVCs isquémicos recorrentes e estenoses ateromatosas intracranianas 
múltiplas 
Margarida Lopes, Eduardo Freitas, João Pinho, Carla Ferreira 
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 

 

Introdução: As recomendações sobre prevenção secundária de AVC isquémico no 
contexto de doença ateromatosa intracraniana são baseadas em dois estudos 
principais: o WASID, que mostrou maior benefício com AAS do que com varfarina, e o 
SAMMPRIS, que mostrou que o maior benefício precoce do tratamento médico 
agressivo comparando com o tratamento endovascular persiste também a longo 
prazo. No entanto, alguns subgrupos específicos e casos individuais complexos 
continuam a levantar dificuldades terapêuticas. 
Caso clínico: Senhor de 57 anos, etnia cigana, com antecedentes de HTA, DM2 e 
dislipidemia mal controladas, obeso, ex-fumador, ex-toxicodependente e múltiplos 
episódios de vertigem rotatória interpretados como síndrome vertiginosa periférica. 
Admitido por instalação súbita de vertigem rotatória, vómitos e assimetria facial. 
Apresentava paralisia facial periférica direita e dismetria dedo-nariz à direita. RM 
cerebral na admissão com lesão hemiprotuberancial direita provavelmente subaguda e 
múltiplas lesões microhemorrágicas sugestivas de encefalopatia microangiopática. 
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Angio-RM com múltiplas estenoses intracranianas da circulação carotídea e vertebro-
basilar. EcoDoppler cervical com fluxo de alta resistência na artéria vertebral 
esquerda, sugerindo oclusão distal. Iniciada dupla antiagregação e ajustada 
terapêutica para optimização do controlo dos factores de risco vascular (FRV).  
Admitido 6 meses depois por instalação súbita de formigueiros e falta de força nos 
membros esquerdos com duração de 30 minutos. TAC-CE na admissão sem lesões 
recentes. Interpretado como AIT carotídeo direito. Suspeita de má adesão à 
terapêutica médica e evidência de persistência de mau controlo dos FRV. RM cerebral 
com novas lesões isquémicas em território juncional ACM/ACA e ACM/ACP 
esquerdas. Angio-RM com agravamento das estenoses previamente conhecidas 
afetando principalmente o segmento M1 esquerdo, a ACI petrosa e cavernosa direita, 
os segmentos P1 e P2 direitos e o tronco da artéria basilar. Apresentou flutuação de 
défices neurológicos focais direitos durante o internamento, relacionada com o perfil 
tensional. Controlo de TAC-CE com novo enfarte parietotemporal direito. Discutem-se 
as opções terapêuticas. 
Discussão:  Os factores associados a maior recorrência de AVC isquémico no grupo 
de tratamento médico no estudo SAMMPRIS foram a existência de enfarte antigo no 
território da estenose, ausência de medicação prévia com estatina e o primeiro evento 
ser AVC isquémico e não AIT. A actuação nos subgrupos de maior risco, nas 
estenoses que condicionam enfartes hemodinâmicos e nas recorrências sob 
terapêutica médica optimizada não é consensual. 
 

9. Dissecção carotídea bilateral paucissintomática – que opções 
terapêuticas. 
Luis Fontão, Renata Silva, Carlos Veira1 

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

 

Introdução: A dissecção carotídea representa uma causa frequente de AVC em 
doentes jovens, classificando-se na sua génese como espontânea, traumática ou 
iatrogénica. A dissecção bilateral é rara e está habitualmente associada a doenças de 
tecido conjuntivo. O tratamento depende não só da localização e extensão da 
dissecção, mas também das consequências hemodinâmicas na circulação arterial 
cerebral.  
Caso Clínico: Homem de 44 anos com antecedentes de hipertensão não estudada e 
ex-tabagismo. Recorreu ao serviço de urgência por olho vermelho e cervicalgia à 
direita, com 3 dias de evolução. Ao exame objectivo observou-se discreta ptose e 
miose do olho direito, acentuada no escuro, bem como anidrose da hemiface direita – 
achados sugestivos de síndrome de Horner. Foi estudado com uma TAC de Crânio e 
angioTAC cervical e cerebral. Apesar de não existirem lesões parenquimatosas, 
observou-se na AngioTAC dissecção bilateral das artérias carótidas internas, desde o 
segmento pós-bulbares até aos segmentos petrosos, suboclusiva e com imagem 
sugestiva de pseudoaneurisma em segmento da artéria carótida esquerda. O estudo 
por EcoDoppler corroborou a hipótese de diagnóstico, e permitiu observar fluxo 
amortecido nas ACI proximais, sinais de colateralização pelas artérias oftálmicas e 
comunicantes posteriores, sem sinais microembólicos. O doente permaneceu 
assintomático durante o internamento e tolerou o levante, sem desenvolvimento de 
sintomas.  
Optou-se por antiagregação com Clopidogrel 75mg durante o internamento e após a 
alta.  Encontra-se em estudo de possível displasia fibromuscular.  
Conclusão: O caso apresentado ilustra as dificuldades na gestão terapêutica nos 
casos de dissecção carotídea, particularmente nos casos em que não existe enfarte 
cerebral. 
Pretende-se a discussão clínica do caso, nomeadamente que opções terapêuticas 
médicas e endovasculares poderiam estar indicadas neste tipo de casos.  
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10. Encerramento de apêndice auricular esquerdo em doente com fibrilhação 
auricular e hematoma frontal esquerdo 
 Leonor Rebordão¹, António Freitas², Cristina Costa¹, Patrícia Pita Lobo¹ 
¹ Serviço de Neurologia, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE, 
Amadora-Sintra 
² Serviço de Cardiologia, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE, 
Amadora-Sintra 

 
Introdução: A fibrilhação auricular é a arritmia cardíaca mais comummente 
encontrada na prática clínica com potencial tromboembólico significativo. A 
hipocoagulação oral é o tratamento preconizado, contudo, apresenta inúmeras 
limitações/complicações que a podem tornar contra-indicada. Neste contexto, surge, 
como possível terapêutica alternativa, o encerramento percutâneo do apêndice 
auricular esquerdo (AAE). Apresentamos um caso clínico de um doente com 
fibrilhação auricular crónica e hematoma lobar esquerdo que foi proposto para 
encerramento percutâneo do AAE. 
Caso clínico: Homem, 66 anos, com antecedentes de HTA, dislipidémia, síndrome de 
apneia obstrutiva do sono, e fibrilhação auricular permanente (CHADS-VASC 4, 
HASBLED 3) medicado inicialmente com Dabigatrano, que cumpria, e sob o qual teve 
AVC isquémico fronto-insular direito em território cortical da artéria cerebral média 
direita, de provável etiologia cardio-embólica, em Fevereiro de 2016, após o qual 
iniciou Apixabano. Observado no Serviço de Urgência (SU) em Agosto de 2016 por 
provável perda de consciência com eventual traumatismo crânio-encefálico, tendo sido 
encontrado vomitado, com incontinência de esfíncteres e mordedura da língua. Ao 
exame neurológico disartria e hemiparésia esquerda sequelares. TAC-CE do SU com 
hematoma intraparenquimatoso agudo corticossubcortical  frontal  mesial não 
traumático. Angio-TC sem malformações aneurismáticas ou  arterio-venosas (MAV) 
intracranianas. Ao 3º dia de internamento verificou-se agravamento do quadro 
neurológico com sonolência , sem hipocoagulação (suspensa 3 dias antes), pelo que 
repetiu TAC CE que mostrou aumento do hematoma frontal esquerdo. Angiografia 
cerebral convencional não mostrou aneurismas ou MAV. RM-CE com hematoma 
frontal esquerdo e lesões isquémicas assintomáticas, provavelmente embólicas, sem 
microhemorragias. Ecocardiograma transesofágico evidenciou apêndice auricular 
bilobado. Considerou-se a hipótese de hematoma associado a hipocoagulação, não 
sendo possível excluir angiopatia congófila. 
 Dado o risco de re-hemorragia e simultaneamente o risco de AVC de novo cardio-
embólico, foi contactada a Cardiologia para ponderar encerramento percutâneo do 
AAE. 
Conclusão: O encerramento percutâneo do AAE tem mostrado evidência na redução 
de eventos tromboembólicos, surgindo como uma alternativa segura e eficaz à 
hipocoagulação oral em doentes com elevado risco que apresentam contra-indicações 
para a mesma. 
 

 

11. Fístula arteriovenosa dural como causa de enfarte cerebral: um desafio na 
Via Verde do AVC 
Mariana Almeida Branco1, Marta Lopes1, Rui Barreto1, Manuel Ribeiro2, Vítor 
TedimCruz1 
 1. Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira; 2. Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho 
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Introdução: As fístulas arteriovenosas durais podem manifestar-se sob a forma de 
AVC isquémico. Este fenómeno é provavelmente resultante da hipertensão venosa a 
nível regional. 
Caso clínico: Homem de 47 anos, com antecedentes de dislipidemia (medicado 
habitualmente com pravastatina) e hipoacusia a evoluir há cerca de um ano. Sem 
antecedentes familiares de relevo. Trazido ao Serviço de Urgência porque subitamente 
começou a queixar-se de ouvir repetidamente o som “tic-tac” seguindo-se 
impossibilidade para a fala. Ao exame neurológico apresentava afasia de predomínio 
motor, com parafasias. Cumpria apenas ordens simples. Observava-se também 
parésia facial direita de padrão central, sem outras alterações dos nervos cranianos e 
sem outros défices motores ou sensitivos (NIHSS=7). A TC crânio-encefálica não 
apresentava lesões parenquimatosas ou vasculares agudas, pelo que o doente iniciou 
trombólise endovenosa, com duas horas de clínica. Já sob terapêutica com rtPA 
realizou a angio-TC cerebral e dos vasos do pescoço, que revelou provável 
malformação arteriovenosa em território temporo-occipital esquerdo, tendo sido 
suspenso o tratamento com trombolítico. Ao fim de algumas horas, iniciou quadro de 
agitação psicomotora seguido de deterioração do estado de consciência e 
agravamento dos défices neurológicos: afasia global, pupilas mióticas e hemiparesia 
direita grau 2/5. Repetiu TC crânio-encefálica, que mostrou hemorragia temporal 
esquerda extensa, tendo sido submetido a embolização endovascular de fístula 
arteriovenosa dural e craniotomia com remoção do hematoma intraparenquimatoso. 
Atualmente, aos oito meses, encontra-se em mRS 2. 
Conclusão: Apesar da necessidade crescente de realizar uma angio-TC cerebral 
precoce para caracterizar o tipo de AVC isquémico e identificar lesões candidatas a 
intervenção endovascular, o início da trombólise logo após a realização de uma TC 
crânio-encefálica simples que exclua hemorragia cerebral é uma forma de encurtar o 
tempo para início de tratamento, tornando-o mais eficaz. No entanto, os enfartes 
associados a fístulas durais e malformações arteriovenosas não beneficiam desta 
prática, pela ausência de uma boa relação benefício-risco. Assim, em doentes jovens 
e sem fatores de risco vascular relevantes, pode ser importante realizar a angio-TC 
antes mesmo de iniciar o tratamento trombolítico. 
 

 

12. Que tratamento no AVC hemorrágico extenso na fossa posterior? 
Eduardo Freitas 1,2, Margarida Lopes 2, João Pinho 2, João Cerqueira 2, Carla 
Ferreira 2 
1Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo; 2. Serviço 
de Neurologia, Hospital de Braga 

 

Introdução: As hemorragias cerebelosas constituem 5 a 10% dos casos de 
hemorragias intra-cranianas. Nos casos de hemorragias graves nesta localização, 
nomeadamente com dimensões superiores a 3 cm, com hidrocefalia aguda, 
apagamento do 4º ventrículo e compressão do tronco cerebral, as recomendações 
internacionais sugerem que a intervenção cirúrgica atempada, permite obter melhores 
resultados a curto e longo prazo.  
Caso Clínico: Homem de 60 anos, hipertenso, com hábitos etílicos moderados, com 
cefaleia holocraniana intensa de início súbito, náuseas, vertigens, diplopia e 
desequilíbrio. Encontrava-se hipertenso (TA 180/110 mmHg), sonolento mas 
facilmente despertável, com nistagmo multidireccional, ptose palpebral esquerda e 
hemi-ataxia esquerda. A TAC-CE revelou hemorragia cerebelosa esquerda extensa. A 
equipa de Neurocirurgia considerou não haver indicação para intervenção cirúrgica. 
Foi admitido na Unidade de AVC para vigilância, terapêutica antiedematosa e 
tratamento agressivo da tensão arterial. Por deterioração do estado de vigília no 
terceiro dia de internamento, repetiu TC-CE que demonstrou ligeiro aumento da 
hemorragia, compressão e desvio do 4º ventrículo e do tronco encefálico, alargamento 
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do 3º ventrículo e ligeiro alargamento dos cornos temporais dos ventrículos laterais. A 
Neurocirurgia manteve o parecer de não haver indicação cirúrgica. Manteve depressão 
da vigília, com resposta verbal escassa, disartria grave, disfagia e hemiataxia 
esquerda durante uma semana e depois dissso começou a recuperar gradualmente do 
estado neurológico. Foi transferido para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação 
de onde teve alta independente para as actividades de vida diárias 37 dias depois com 
dismetria esquerda ligeira e marcha atáxica mas autónoma. 
Discussão: Embora a evidência científica que guia a indicação cirúrgica para os 
hemorragias cerebelosos seja de natureza observacional, existe um consenso global 
de que o tratamento cirúrgico está indicado nas circunstâncias em que há risco 
elevado de dano secundário e irreversível do SNC. O julgamento deste risco é 
diferente de acordo com a experiência clínica individual e de acordo com a 
especialidade médica, sendo por vezes difícil decidir os tempos adequados de atitude 
expectante ou de atitudes mais interventivas. 
 
 

13. Enfarte da Artéria Percheron - Um caso clínico  
Sérgio Pina, Teresa Salero, Sofia Amálio, Ana Paula Fidalgo  
Unidade de AVC, Hospital de Faro, Centro Hospitalar do Algarve 

 
Introdução: O tálamo e o mesencéfalo são irrigados por ramos perfurantes simétricos 
das artérias cerebral posterior e comunicante posterior. A artéria de Percheron é uma 
variante anatómica rara, que corresponde a uma artéria perfurante única (sem ramo 
simétrico), com origem no segmento P1 da artéria cerebral posterior, irrigando a 
porção interna do tálamo bilateralmente. A oclusão desta artéria resulta em enfarte 
talâmico paramediano bilateral com ou sem envolvimento do mesencéfalo. As 
etiologias mais comuns são a cardioembólica, síndrome do topo da basilar e trombose 
venosa profunda. Clinicamente caracteriza-se por alteração do estado de consciência, 
distúrbio da memória e parésia ocular vertical. O envolvimento do mesencéfalo pode 
ainda condicionar alterações oculomotoras, hemiplegia, ataxia cerebelosa e alterações 
do movimento. 
Caso clínico: Doente do sexo masculino, 53 anos, dextro, com grau de dependência 
prévio/Rankin 0. Tinha história de AVC isquémico, 5 meses antes do presente 
internamento, sem sequelas conhecidas e sem estudo etiológico prévio. Medicado 
habitualmente com rosuvastatina e aspirina. Foi transportado ao SU por alteração do 
estado de consciência com perda global do tónus muscular. À entrada apresentava 
Score de Glasgow 7(O1V1M5) e RCP em flexão bilateralmente. Foi entubado 
orotraquealmente e ventilado, com recuperação progressiva do estado de consciência, 
com posterior extubação e transferência para a UAVC. 
Na UAVC apresentou-se hemodinamicamente estável, eupneico, apirético, consciente, 
orientado, colaborante, reflexo directo e consensual mantidos, disartria ligeira, parésia 
vertical do olhar, sem movimentos involuntários, sensibilidade mantida, equilíbrio 
sentado, prova de braços estendidos com pronação da mão direita, prova de Barré e 
Mingazinni sem queda. Discurso por vezes incoerente com períodos de amnésia. Do 
estudo etiológico salienta-se: AngioTC CE sem evidência de trombos endoluminais, 
normal calibre e morfologia dos vasos do polígono de willis. RM CE com lesões 
isquémicas recentes na vertente interna/medial dos tálamos, mais extensa à esquerda 
onde se estendia à vertente interna ântero-superior do mesencéfalo. Ecocardiograma 
com imagem suspeita de solução de continuidade a nível do septo inter-auricular com 
shunt esquerdo-direito. No ecodopller transcraniano foi possível classificar o referido 
shunt como moderado. 
Foi assumido o diagnóstico de enfarte talâmico paramediano bilateral com extensão 
ao mesencéfalo de provável etiologia embólica em doente com variante anatómica de 
artéria de Percheron e foramen ovale patente. 
Conclusão: A Artéria de Percheron é uma variante rara, poucas vezes visualizada por 
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angiografia, angioTC ou angioRMN. Na presença de uma apresentação clínica 
sugestiva com enfarte talâmico bilateral, esta hipótese deve ser considerada. 
 

 

14. Hipocoagulação: quando a imagem diz sim, mas a evidência diz não 
Ana Pessoa, Ana Luísa Cruz, Augusto Duarte 
Serviço de Medicina I, Centro Hospitalar do Médio Ave – Unidade de 
Famalicão 

 

Introdução: Não está claramente estabelecida a relação causal entre a existência de 
foramen ovale patente (FOP) e AVC criptogénico, nem se o seu encerramento é 
superior à terapêutica médica. O estudo RESPECT mostrou superioridade no 
encerramento de FOP na redução da recorrência de AVC isquémico criptogénico. No 
entanto, o estudo CLOSURE não encontrou uma redução significativa no risco de 
eventos embólicos recorrentes ou morte no grupo submetido a tratamento cirúrgico. 
Caso clínico: O caso clínico apresentado refere-se a um doente de 53 anos, operário 
em fábrica de pneus, com antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 
2 e dislipidemia. O doente foi admitido em Julho de 2013 com clínica de afasia motora 
e hemiparesia direita de predomínio braquial. A TC cerebral mostrou hipodensidade 
corticosubcortical temporo-insular esquerda e lesões isquémicas antigas subcorticais 
frontoparietais bilaterais, pela sua localização sugestivas de origem embólica. O 
estudo etiológico inicial (virológico, pró-trombótico, ecodoppler dos vasos do pescoço e 
ecocardiograma transtorácico) não evidenciou alterações, mas pela suspeita de causa 
embólica, iniciou hipocoagulação. O ecocardiograma transesofágico mostrou 
passagem de "bolhas" entre a aurícula direita e esquerda com contraste e manobra de 
Valsalva. Dada a objectivação de foramen ovale patente (FOP), foi avaliado em 
consulta de Cardiologia que considerou não haver critério para encerramento do FOP, 
mantendo no entanto hipocoagulação. Actualmente o doente apresenta Rankin 1 
(persiste com afasia motora), e retomou a sua actividade profissional. Não apresentou 
novos eventos isquémicos ou trombóticos. 
Discussão/conclusões: Não existe evidência que sustente manter a hipocoagulação 
neste doente, com vários outros factores de risco para AVC. No entanto, as alterações 
imagiológicas cerebrais na presença de shunt cardíaco, fizeram-nos questionar a 
possibilidade do FOP funcionar como fonte embólica, consequentemente gerando a 
dúvida acerca da manutenção da hipocoagulação. 

 
 

15. AVC criptogénico em doente jovem – até onde devemos ir? 
Marta Lopes, Luís Ruano, José Mário Roriz 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, S. M. 

Feira 

Introdução: Os AVCs de causa indeterminada constituem uma grande percentagem 
dos AVCs isquémicos observados na prática clínica diária. Enquanto nos doentes mais 
idosos a maioria dos casos se deve presumivelmente a FA paroxística não detetada, 
no doente jovem este problema é mais complexo, devido à menor prevalência de FA e 
à multiplicidade de outras possíveis causas, cujo diagnóstico é fulcral para uma 
prevenção, tratamento e aconselhamento genético/familiar dirigidos. 
Caso Clínico: Mulher de 49 anos, obesa, sem antecedentes pessoais ou familiares 
relevantes. Observada por quadro agudo de vertigem, vómitos, diplopia e parestesias 
no membro superior direito. Realizou Angio-TC a revelar trombo suboclusivo no terço 
distal da artéria basilar e foi orientada para trombectomia, com bom resultado 
angiográfico e recuperação de todos os défices. Nos meses subsequentes retomou a 
sua vida familiar e profissional sem limitações, mantendo-se assintomática e com 
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exame neurológico normal. Foi realizado estudo complementar extenso, incluindo: 1) 
Análises com anemia hipocrómica microcítica, ECA no sangue periférico 
marginalmente elevada e HLA B51/52 positivo; 2) Ecocardiograma TT com dilatação 
das câmaras direitas, insuficiência tricúspide moderada e dropout do septo IA, 
confirmado em ecocardiograma TE corresponder a FOP; 3) RM-CE com múltiplas 
lesões hiperintensas nas sequências de TR longo, dispersas na substância branca, de 
predomínio periventricular, mas também justacorticais e no corpo caloso; 4) PL com 
citoquímico normal mas 5 BOC e produção intratecal de IgG; 5) Angiografia clássica 
sem alterações; 6) TC tórax de alta resolução sem alterações. O caso foi discutido 
com Cardiologia, que considerou questionável a indicação para encerramento do FOP, 
embora pudesse ser considerada. Permanece medicada com clopidogrel 75 mg id e 
atorvastatina 20 mg id. 
Conclusões: Este caso é ilustrativo da dificuldade diagnóstica com que 
frequentemente nos deparamos em doentes jovens com evento vascular cerebral 
isquémico, aos quais queremos avidamente oferecer um plano de prevenção 
secundária otimizado. Pretendemos, com este caso-problema, não só discutir as 
hipóteses diagnósticas diferenciais, estratégia de investigação adicional e plano de 
tratamento e vigilância mais adequados, mas também reflectir sobre as implicações do 
sobre-diagnóstico e sobre-tratamento nos doentes submetidos a múltiplos exames 
complementares. 

 

 

Casos Clínicos de Trombectomia 

 

1. Dificuldades na tomada de decisão na Terapêutica Endovascular 
Mariana Carvalho Dias1; Paulo Sequeira2; Inês Caldeira2; Patrícia Canhão1,3 
1Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, Serviço de Neurologia, Hospital 
de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2Serviço de Imagiologia 
Neurológica, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa   
3Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa  

 

Introdução: Apresentamos um caso para discussão da decisão de activação VIA 
VERDE TEV e de decisão do tipo de procedimento endovascular 
Caso Clínico: Homem de 76 anos com factores de risco vascular (hipertensão arterial, 
dislipidémia e tabagismo), que recorreu ao serviço de urgência por quadro de 
instalação súbita de diminuição da força do hemicorpo direito. Ao exame neurológico 
apresentava disartria marcada, parésia facial central direita e hemiparesia direita de 
predomínio braquial (NIHSS 10). A TC-CE não revelou sinais de isquémia aguda 
(ASPECTS 10), a angio-TC revelou defeito de preenchimento da artéria Carótida 
Interna (ACI) esquerda desde o bulbo, com preenchimento da ACI supra-clinoideia, 
cavernosa e segmento petroso à esquerda por provável fluxo contra-lateral, sem sinais 
sugestivos de trombos intra-luminais nas artérias cerebrais. 
Colocou-se o diagnóstico de AVC isquémico agudo do território da artéria Cerebral 
Média (ACM) esquerda. Iniciou terapêutica com rt-PA EV (dose total 78.2mg) às 12h10 
(tempo de instalação-injecção=115 minutos) e apresentou-se o caso à equipa de 
terapêutica endovascular. (primeiro ponto de discussão – activação TEV – 
trombectomia em caso de provável oclusão proximal da ACI, sem evidente oclusão 
intracraniana?) 
A terapêutica com rt-PA decorreu sem complicações. No final da perfusão verificou-se 
agravamento do defeito neurológico para NIHSS 12 (aparecimento de afasia). A 
punção femural foi às 13h25 (tempo instalação-punção=190 min) e na angiografia 
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verificou-se estenose pré oclusiva do segmento proximal da ACI esquerda e oclusão 
do ramo M2 da ACM esquerda. (2º ponto de discussão – que tipo de procedimento 
efectuar). Obteve-se recanalização – TICI 3 - do segmento M2 da ACM esquerda 
(ramo superior) à primeira passagem com dispositivo TREVO 4x20 e foi realizada 
angioplastia com balão 3.5x15 na bifurcação carotídea esquerda com 
melhoria do fluxo mas persistindo estenose da ACI esquerda. O procedimento foi feito 
sob sedação, terminou às 14h30 e decorreu sem complicações. 
O doente foi internado na Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais do Hospital de 
Santa Maria. 24h após o procedimento apresentava NIHSS 2 (parésia facial central 
direita ligeira e disartria ligeira) e a TC-CE 24h revelou AVC isquémico subcortical do 
território da ACM esquerda sem sinais de transformação hemorrágica. 
Discussão : Apesar das indicações para intervenção de trombectomia de nível A de 
evidência estarem definidas, alguns casos estarão fora dessas indicações, e a decisão 
terapêutica torna-se difícil tendo que ser individualizada. Este caso é um desses 
exemplos, de oclusão do segmento M2 da ACM e concomitante de estenose pré-
obliterativa da ACI ipsilateral. 
 

 

2. A presença de sangue intracraniano contra-indica a trombectomia 
mecânica? 
Sofia de Figueiredo1, Manuel Ribeiro2, Sérgio Castro2, Pedro Barros1, Miguel 
Veloso1 
1Serviço de Neurologia e Unidade de AVC CHVNG/E 
2Serviço de Imagiologia CHVNG/E 

 

Introdução: A trombectomia mecânica está indicada no tratamento agudo do AVC 
isquémico com oclusão de grande vaso após a trombólise endovenosa e até às 6h 
desde o início dos sintomas. O volume e localização da área de penumbra isquémica 
(frequentemente sugerida pela discrepância entre a clínica e as áreas de enfarte 
recente presentes na TC) são, para além do tempo de evolução dos sintomas e da 
presença de oclusão de grande vaso, os critérios mais importantes na selecção de 
doentes para a realização de trombectomia mecânica.  
Caso clínico: Mulher de 68 anos, com antecedentes de HTA, dislipidemia e 
obesidade. Pelas 14h de 16/01/2016 apresenta quadro compatível com AIT em 
território carotídeo direito (hemiparesia esquerda), com resolução espontânea em 
alguns minutos. Pelas 17h30 do mesmo dia inicia quadro de alteração da fala, e 
hemiparesia esquerda, motivo pelo qual é transportada ao SU do CHEDV. À 
admissão: HHE, PFC esq, disartria, hemiparesia e hemi-hipostesia esquerdas (NIHSS 
17). Realizou TC cerebral simples, sem sinais de isquemia recente, com 
hiperdensidade do segmento M1 da ACMD. AngioTC-cerebral: oclusão do segmento 
M1 direito e estenose > 70% ACI direita. Iniciou tratamento trombolítico com rtPA após 
3,5h de evolução dos sintomas e foi transferida para o CHVNG/E para realização de 
trombectomia mecânica. À admissão no CHVNG/E: agravamento dos défices 
neurológicos prévios, pontuando 20 na escala NIHSS. TC-Ce demonstrou pequena 
área de hemorragia subaracnoideia sulcal parietal direita. Confrontando a gravidade 
da clínica com os achados na TC (ASPECTS > 8) considerou-se haver maior benefício 
em prosseguir para tratamento endovascular. Realizou trombectomia mecânica com 
reperfusão completa de M1 às 22h58 (5h30 de sintomas). TC controlo sem aumento 
da hemorragia, com extravasamento de contraste em território profundo da ACMD.  
Durante o internamento a doente apresentou melhoria progressiva dos défices 
neurológicos. Foi transferida para o hospital da sua área de residência a 22 de Janeiro 
pontuando 5 na escala de NIHSS.  
Conclusão: Apresentamos o caso de uma doente de 68 anos, com AVC isquémico 
em território da ACMD, com oclusão de grande vaso, em que a presença de uma 
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pequena área de hemorragia subaracnoideia na TC pós-trombólise não impediu a 
realização de trombectomia mecânica, considerando-se superior o benefício de tratar, 
tendo como factor decisivo mais importante a discrepância entre a clínica e a imagem.  
 
 

 

3. Oclusão proximal intracraniana em doentes pauci-sintomáticos: como 
decidir na fase aguda? 
Ricardo Soares-dos-Reis1,2; João Pedro Filipe3; Francisca Costa3; Tiago 
Parreira3; Maria Luís Silva3, Elsa Azevedo1,2; Pedro Castro1,2 
1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João 
2 – Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
3 – Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de São João 

 
Introdução: A trombectomia mecânica é um tratamento eficaz na fase aguda do AVC. 
No entanto, a intervenção baseada num ponto de corte ótimo na escala de NIHSS é 
discutível. Descrevemos duas situações com pontuação reduzida na escala de NIHSS, 
mas onde se demonstrou oclusão proximal da artéria cerebral média (ACM).  
Casos clínicos:  
Caso 1: Mulher, 58 anos, previamente autónoma, com antecedentes de tabagismo e 
carcinoma ductal da mama submetida a quimioterapia, é admitida por assimetria facial 
e disartria desde o acordar. Pontuava 2 no NIHSS. A TC cerebral revelou área 
isquémica caudado-lenticulo-capsular esquerda e a AngioTC demonstrou oclusão do 
segmento M1 da ACM esquerda. No ecocardiograma transtorácico apresentava 
disfunção sistólica esquerda grave, com dilatação ventricular, provavelmente 
secundária à quimioterapia. No eco-Doppler transcraniano encontrou-se oclusão 
terminal da carótida interna e de M1 à esquerda. Dado o tempo de evolução e a 
estabilidade clínica, não foi realizada intervenção. Dois dias depois, ocorreu 
agravamento neurológico, pontuando 14 no NIHSS. Foram repetidas TC e AngioTC 
cerebral, sobreponíveis às anteriores, e realizado estudo de perfusão, que demonstrou 
área de penumbra isquémica no território da ACME. Foi decidido realizar 
trombectomia mecânica, 53h após a instalação dos primeiros sintomas, obtendo-se 
recanalização completa. Observou-se melhoria progressiva dos défices neurológicos 
até NIHSS 2, com área de enfarte sobreponível à admissão. Aos 3 meses, mantinha o 
NIHSS, pontuando 2 na escala de Rankin modificada.  
Caso 2: Homem, 78 anos, previamente autónomo, com antecedentes de prótese 
aortobifemoral, hipertensão, dislipidemia e tabagismo, é trazido ao Serviço de 
Urgência por assimetria facial com 1h de evolução. Apresentava parésia facial 
esquerda e disartria (NIHSS 2). A TC cerebral simples demonstrava área de enfarte 
recente estriato-capsular direito, com estudo de perfusão a evidenciar área de 
penumbra no restante território da ACM direita. A AngioTC identificava oclusão medio-
distal do segmento M1 da ACMD e estenose suboclusiva da carótida interna 
ipsilateral. Dados os antecedentes, acessos vasculares e clínica do doente, não foi 
realizada trombólise ou trombectomia. Manteve estabilidade neurológica, com 
evidência de recanalização espontânea em eco-Doppler transcraniano, realizado 72h 
após admissão. No 7º dia de internamento, foi realizada endarterectomia carotídea. À 
data de alta, mantinha apenas discreta parésia facial.  
Conclusão: Apesar da abordagem conservadora inicial, a avaliação destes doentes 
com oclusão da ACM não terminou no final da janela terapêutica. A penumbra 
isquémica é biologicamente dinâmica, pelo que a vigilância clínica e não-invasiva com 
eco-Doppler pode guiar a abordagem multidisciplinar nestes casos, conduzindo a bons 
resultados clínicos.  
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4. Trombectomia da artéria cerebral média com stenting de estenose 
carotídea ou endarterectomia selectiva: qual a melhor abordagem no 
tratamento do AVC agudo com estenose carotídea grave? 
Ana Luísa Rocha1,2, Pedro Abreu1,2, Pedro Castro1,2, Elsa Azevedo1,2 
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto 
2- Depertamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto 

Introdução: Em casos de AVC com estenose carotídea grave, existe alguma 
controvérsia quando à possibilidade de realização de stenting carotídeo no mesmo 
procedimento de recanalização endovascular da artéria cerebral média (ACM) na fase 
hiperaguda, em oposição à realização de endarterectomia eletiva nas primeiras 2 
semanas pós-AVC com uma situação clínica mais estável. Tendo como objetivo 
promover a discussão sobre este assunto, os autores apresentam dois casos de AVC 
agudo nos quais ambas as possibilidades seriam plausíveis, e fazem uma breve 
revisão da escassa literatura publicada sobre este assunto. 
Casos Clínicos:  
Caso 1: homem, 57 anos, previamente hipocoagulado (rivaroxabano 20mg) por 
trombose venosa profunda, apresentou-se com sintomas de oclusão da ACM direita; 
pontuava 15 na escala NIHSS. A Angio-TC mostrou estenose da artéria carótida 
interna (ACI) direita e um trombo no segmento M1 da ACM direita. Dado o estado de 
hipocoagulação, o doente foi diretamente selecionado para trombectomia 
(Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) 2b), pontuando 8 no NIHSS no final do 
procedimento. Um ecoDoppler cervical e transcraniano confirmou uma estenose 
aterosclerótica de 75% da ACI. O doente foi transferido para o hospital da sua área de 
residência ao terceiro dia pós-AVC, com NIHSS de 3 e com indicação para realização 
de endarterectomia.  
Caso 2: mulher, 59 anos, apresentou-se com sintomas de oclusão da AMC esquerda; 
pontuava 12 na escala NIHSS. A Angio-TC revelou oclusão da ACI e ACM esquerdas 
(segmento M1). Realizou trombólise seguida de trombectomia da AMC esquerda (TICI 
3), pontuando 18 no NIHSS no final do procedimento. A angiografia mostrou uma 
estenose subobliterativa (>90%) da ACI esquerda no final do procedimento (oclusão 
aberta pela passagem do catéter de trombectomia?), também observada em 
ecoDoppler cervical e transcraniano. O NIHSS melhorou subsequentemente para 4, e 
realizou endarterectomia com bom resultado no sétimo dia após admissão. 
Conclusão: embora a decisão no nosso centro, para ambos os casos, tenha sido 

protelar a endarterectomia para uma fase mais estável em oposição à sua realização 

no mesmo procedimento da trombectomia, foram levantadas dúvidas sobre qual seria 

a melhor opção. Sugerimos a realização de um registo sistemático destes casos  num 

estudo multicêntrico, de modo a obter mais informação que possa ajudar na decisão 

destes casos dúbios, dado não existirem guidelines específicas sobre este assunto. 

 


