
 
 

 

15ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral 

 

Resumo dos trabalhos 

 

1. Hemorragia intracerebral como apresentação de CADASIL 

 Renata Souto Silva, Sandra Moreira, José Mário Roriz 

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

  Feira 

 

Introdução 

A CADASIL é uma vasculopatia cerebral primariamente isquémica, sendo a 

hemorragia intracerebral raramente descrita. Não está ainda estabelecido o 

mecanismo patogénico da hemorragia intracerebral, podendo corresponder a 

manifestação patológica da doença de pequenos vasos ou ser secundária ao uso de 

fármacos antitrombóticos e hipertensão intercorrente. 

Caso Clínico 

Mulher com antecedentes de enxaqueca e obesidade. Sofreu hemorragia talâmica 

direita aos 50 anos, com hemi-hipostesia esquerda. Diagnosticados DM tipo2 e 

dislipidemia no internamento. Realizou MAPA com perfil normotensivo e RM encefálica 

sem aparente lesão estrutural subjacente à hemorragia, mas aspetos de exuberante 

doença vascular cerebral microangiopática. 

Aos 55 anos novamente referenciada à consulta de Neurologia por cefaleia diferente 

da habitual, ansiedade e alterações mnésicas progressivamente agravadas nos 2 

anos anteriores. A avaliação neuropsicológica corroborou defeito moderado da 

atenção, memória e funções executivas. Repetiu RM encefálica a documentar 

enfartes lacunares profundos e progressão da leucoencefalopatia subcortical e 

periventricular, com extensão aos lobos temporais.  

O estudo do gene NOTCH3 identificou a mutação c.3691C>T (p.Arg1231Cys) em 

heterozigotia no exão 22, consistente com o diagnóstico de CADASIL. A mesma 

mutação foi identificada numa prima seguida por enxaqueca. Os filhos aguardam o 

resultado do teste genético. 

Conclusões: 

Não obstante a localização tipicamente hipertensiva da hemorragia desta doente e a 

DM2 tipo 2 coexistente, a sua topografia é semelhante à anteriormente descrita em 

dois casos de CADASIL com a mesma mutação.  

Neste caso, a ausência de HTA e de microhemorragias e a progressão exuberante da 

leucoencefalopatia em 5 anos, favorecem a angiopatia CADASIL como principal 

mecanismo patogénico da hemorragia intracerebral.  

Os autores adiantam a hipótese de que a hemorragia possa constituir propensão 

fenotípica associada à mutação em causa. 

 



2. Hipotensão intracraniana como causa de trombose venosa cerebral 

Teresa Barata Silvério1, Liliana Pereira1, Paulo Saraiva2, Ana Ribeiro1 

1 Serviço Neurologia Hospital Garcia de Orta (HGO), 2 Serviço Neurorradiologia HGO 

 

Introdução: A trombose venosa cerebral  (TVC) é uma patologia pouco frequente e 

subdiagnosticada. A hipotensão intracraniana aumenta o seu risco através de 

mecanismos compensatórios, com subsequente hiperviscosidade sanguínea. O 

diagnóstico de hipotensão intracraniana assenta nas características da cefaleia em 

conjugação com os achados dos exames complementares de diagnóstico.  

Caso clínico: Mulher de 27 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes, 

puérpera. No dia seguinte ao parto (eutócico sob anestesia epidural), iniciou cefaleia 

occipital, bilateral, tipo pressão, com irradiação cervico-dorsal, que agravava com 

ortostatismo e manobra de Valsalva, melhorando com decúbito. Foi observada por 

anestesiologia, sendo feito o diagnóstico presuntivo clínico de cefaleia por hipotensão 

do LCR, com indicação para tratamento sintomático em ambulatório. 

Posteriormente ocorreu agravamento da frequência e intensidade da cefaleia, agora 

com fotofobia, mantendo as restantes características, sem náuseas, vómitos ou febre. 

Dez dias após o parto iniciou subitamente diplopia, razão pela qual recorreu ao 

serviço de urgência. Apresentava ao exame neurológico diplopia binocular horizontal, 

com agravamento na dextroversão e desaparecimento da imagem externa com 

oclusão do olho direito, com limitação da abdução do olho direito. Realizou 

tomografia computorizada encefálica que evidenciou hiperdensidade espontânea 

de ambos os seios laterais e sinais de hipotensão liquórica, com apagamento cisternal 

basal e posição baixa das amígdalas cerebelosas. Realizou ressonância magnética 

encefálica com estudo angiográfico venoso que confirmou os sinais de hipotensão 

liquórica e TVC do seio transverso esquerdo.  

Admitiu-se TVC secundária a hipotensão intracraniana iatrogénica e iniciou 

tratamento com enoxaparina em dose terapêutica, analgesia, hidratação e repouso. 

O estudo analítico alargado com autoimunidade e pesquisa de trombofilias não 

revelou alterações significativas. Houve melhoria da cefaleia e dos defeitos 

neurológicos, tendo alta sob anticoagulação oral. 

Conclusão: A TVC encontra-se raramente descrita na literatura como secundária a 

hipotensão intracraniana. A relevância do caso, além da associação pouco 

frequente, assenta na importância do grau de suspeição para esta entidade, que não 

sendo sintomática no início da apresentação clínica, implica reconhecimento 

precoce e uma atitude terapêutica diferenciada. 

 

3. Uma causa tratável de tinnitus pulsátil unilateral? 

Eduardo Freitas 1,2, Margarida Lopes 2, José Amorim 3, Sofia Rocha 2, João Pinho 2, Carla 

Ferreira 21. Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo; 2. Serviço 

de Neurologia, Hospital de Braga; Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga. 

 

INTRODUÇÃO:  

O tinnitus é definido como uma percepção auditiva não associada a estímulo sonoro 

externo. Menos de 10% dos tinnitus são pulsáteis e quando são detectados pelo 

observador, são descritos como objectivos. Estão descritos dois mecanismos 

fisiopatológicos possíveis: 1) a aceleração do fluxo sanguíneo nos vasos na 

proximidade do ouvido interno ou do feixe esteatoacústico; 2) a percepção mais 

intensa de sons de intensidade normal num ouvido com aumento da condução óssea 

ou perturbação da condução aérea. Existem múltiplas causas de tinnitus pulsátil, entre 

as quais as mais frequentes são estenoses arteriais, fístulas artério-venosas durais e 

tumores vascularizados na proximidade do ouvido. 

 

 



CASO CLÍNICO:  

Homem, 63 anos, com antecedentes pessoais de HTA medicada e ex-fumador, refere 

que desde há 4 anos ouve durante todo o dia uma pulsatilidade síncrona com o 

batimento cardíaco, no ouvido direito. Esta sensação desaparece com a compressão 

da região cervical direita e piora quando se inclina para a direita e no silêncio. A 

otoscopia revelou-se normal e na auscultação com o estetoscópio sobre a região 

mastoideia direita foi possível objectivar um sopro agudo pulsátil. O Doppler dos vasos 

do pescoço, a angio-TC dos troncos supraaórticos, a RM cerebral com angio-RM e a 

angiografia digital foram descritas inicialmente como normais. A revisão detalhada 

dos exames revelou  a existência de um seio venoso transverso esquerdo hipoplásico e 

uma estenose marcada do seio venoso transverso direito.  

DISCUSSÃO:  

O tinnitus é um sintoma relativamente frequente e pode ser incapacitante. A etiologia 

é variada e em até 30% dos casos, esta fica por identificar. Pretende-se discutir a 

relação de causalidade entre tinnitus pulsátil e estenose de seio venoso e a 

possibilidade de tratamento endovascular. 

 

4. Oclusão aguda da artéria carotídea interna e mortalidade associada aos 30 dias 

Ana André*, Patrícia Guilherme*, Pedro Azevedo#, Catarina Félix*, Helena Machado*, 

Hipólito Nzwalo§, Motasem Shamasna* 

*Serviço de Neurologia; #Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve 
§Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve 

Introdução:  

O conhecimento local sobre a mortalidade em doentes com oclusão da artéria 

carótida interna (OACI) é escasso.  Sendo uma das formas de AVC com pior 

prognóstico, a identificação de preditores de morte é importante para estratificação 

de risco e prognosticação. 

Objetivo:  

Caracterizar a população com OACI e identificar preditores de mortalidade aos 30 

dias. 

Metodologia:  

Estudo retrospetivo, descritivo e correlacional, de série consecutiva de casos (Janeiro-

Dezembro de 2016) de doentes com  oclusão carotídea total documentada por 

ecodoppler carotídeo. O outcome primário foi mortalidade aos 30 dias. Realizou-se 

análise estatística univariada e multivariada através de SPSS. 

Resultados:  

Foram incluídos 69 doentes, dos quais 49 (71%) do sexo masculino e idade média de 72 

± 14 anos. A maioria (64/92.8%) apresentou sintomatologia ipsilateral e 34 (49.3%) 

síndrome total da circulação anterior (TACI). Em 17 (24.6%) doentes documentou-se a 

presença de fibrilação atrial (FA), e em 20 (29%) doença carotídea contralateral 

significativa (definida como estenose >50%). A mortalidade aos 30 dias foi de 15.9% (11 

doentes). A idade avançada (82,1 vs 70 anos, p = 0.008), FA (72,7% vs 34.5%, p = 0.018) 

e a presença de TACI (72.7% vs 44.8%, p = 0.09) associaram-se a maior mortalidade.  

Na análise multivariada, a idade avançada (OR 1.08, IC 95% 1.01-1.15, p =0.27) 

emerge como preditor de mortalidade a 30 dias no modelo aplicado.  

Conclusão:  

A mortalidade verificada é comparada com a descrita na literatura. A idade 

avançada, FA e síndrome TACI, são preditores conhecidos de mortalidade, e 

associaram-se a maior risco de morte a 30 dias. Estes dados, sugerem que atenção 

clínica inicial deverá ser maior neste grupo de doentes.  

 

 



5. Pode um enfarte lacunar, com mais de 12h de evolução, apresentar imagem 

negativa em DWI? 

Joana Ricardo Pires, Maria Duarte, Raquel Rocha, Vanessa Carvalho, Sara França, 

Vítor Tedim Cruz 

Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de saúde de Matosinhos 

 

Introdução:  

O uso da imagem por RM no diagnóstico precoce de AVC isquémico é cada vez mais 

frequente. A diminuição súbita da perfusão cerebral, originando edema citotóxico na 

área da lesão com restrição de movimentação das moléculas de água e diminuição 

do volume intersticial, reflete-se num hipersinal na sequência de difusão na RMN. Este 

sinal é observado desde poucos minutos após a instalação dos sintomas, sendo 

particularmente importante nos doentes com apresentações atípicas em que é 

necessário um rápido diagnóstico diferencial. 

Caso Clinico:  

Homem de 61 anos, com doença cerebrovascular prévia, fumador, diabético, 

hipertenso e com dislipidemia. Recorreu ao SU por apresentar desequilíbrio e 

descoordenação dos membros esquerdos com 20horas de evolução. Sem outra 

sintomatologia associada. À observação apresentava-se hemodinamicamente 

estável e euglicémico. Ao exame neurológico: funções superiores normais, disartria e 

paresia facial central esquerda e hemiparésia esquerda referidas como sequelares, 

reflexo cutâneo plantar em flexão bilateralmente. Dismetria acentuada à esquerda 

nas provas dedo-nariz e calcanhar-joelho. ECG: ritmo sinusal. Sem alterações de relevo 

na avaliação analítica. O quadro clinico foi interpretado como AVC isquémico agudo 

em território vertebro-basilar envolvendo o hemisfério cerebeloso esquerdo em doente 

com múltiplos fatores de risco vasculares. Realizou RM para confirmar padrão de lesão 

atual, não se identificando lesões traduzidas por áreas de restrição à difusão. Durante 

o internamento manteve os défices neurológicos iniciais. Repetiu RM 48h após 

admissão, observando-se agora enfarte lacunar talâmico direito ainda com sinal de 

restrição à difusão. 

Conclusões:  

A sequência de difusão por RM é o exame complementar de diagnóstico mais sensível 

na documentação de AVC isquémico agudo. No entanto, alguns estudos têm 

alertado para a existência de falsos negativos neste método de diagnóstico (6%), 

nomeadamente para enfartes no território vertebro-basilar. Este doente tem a 

particularidade de apresentar uma RM sem alteração na difusão, mais de 20h após 

início da clínica e para uma lesão que veio a revelar-se um enfarte lacunar em 

território anterior. 

 

6. Apresentação pseudotumoral de inflamação relacionada com angiopatia amiloide 

cerebral?  

Ana Luísa Rocha1,2, Francisca Costa3, Tiago Parreira3, Bruno Carvalho2,4,  Pedro Abreu1,2 

1Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto, 2- Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto,  3- Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar 

de São João, Porto, 4- Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Porto  

 

Introdução 

A inflamação relacionada com a angiopatia amiloide (IRAA) é uma entidade rara, 

caracterizada pelo desenvolvimento de um processo inflamatório associado à 

deposição de -amilóide nas paredes dos vasos de pequeno e médio calibre das 

leptomeninges e encéfalo. É mais comum em doentes acima dos 40 anos, e 

apresenta-se mais frequentemente com cefaleia, alteração do comportamento, crises 

epilépticas e/ou défices neurológicos focais. 

 

 



Caso Clínico  

Mulher de 75 anos, com antecedentes de HTA, dislipidemia e artrite reumatoide (para 

o efeito sob prednisolona 5mg e metotrexato 2,5mg).  

Em Março de 2016 apresenta instalação súbita de cefaleia intensa, desorientação, 

hemiparesia, hemihipostesia e hemianopsia homónima esquerdas, desenvolvendo 

posteriormente quadro de prostração; realiza TC-CE que mostrou lesão edematosa da 

substância branca temporal e da alta convexidade direitas. Inicia dexametasona com 

melhoria progressiva dos défices neurológicos. Para melhor esclarecimento das 

alterações imagiológicas, realiza RM-CE que mostrou área heterogénea de alteração 

de sinal, com características infiltrativas e halo de edema vasogénico na região 

temporal direita estendendo-se a áreas mais profundas, e áreas mais pequenas com 

características semelhantes na região parietal e região frontal ipsilateral, a condicionar 

moldagem do ventrículo e desvio das estruturas da linha média; apresentavam 

padrões diversos de captação de contraste, incluindo realce leptomeníngeo; na 

Angio-RM não foram evidenciadas alterações de relevo.  A doente realiza estudo de 

LCR e TC toraco-abdomino-pélvico que não apresentaram alterações relevantes, 

assumindo-se o diagnóstico de provável glioblastoma multiforme, tendo iniciado 

redução da dose de corticoterapia. Em Setembro, dado a estabilidade clínica, repete 

RM-CE que mostrou franca diminuição das lesões previamente descritas, embora 

ainda com possível componente inflamatório ativo; a angio-RM não demonstrou, 

novamente, alterações dos médios/grandes vasos cerebrais.  Realiza SPECT que não 

mostrou evidência de captação/fixação encefálica do radiofármaco e repete estudo 

de LCR: apenas ligeira hiperproteinorráquia (0.78mg/dL), mas sem evidência de 

infeção. A doente manteve seguimento em consulta com melhoria clínica; em Julho a 

RM-CE de controlo mostrava progressiva evolução da lesão para a cronicidade, bem 

como depósitos de hemossiderina na mesma localização da lesão e ainda na região 

lenticular e sub-lenticular esquerdas, com pequena área de captação de contraste 

leptomemingeo na região sublenticular e temporal profunda à direita, pelo que, se 

pondera aumento da dose de corticoterapia atual (prednisolona 5mg/dia). 

Conclusão 

Apesar da hipótese de esta doente poder apresentar IRAA (dada a idade, a clínica, 

as alterações neurorradiológicas, a evolução e a exclusão de outras etiologias 

possíveis), pretende-se discutir outros diagnósticos diferenciais e a melhor estratégia 

terapêutica. 

 

7. Complicação hemorrágica atípica após terapêutica com alteplase em doente com 

celulite do membro inferior  

Marlene Saraiva1, Marco Fernandes1, Bruna Meira1, Luísa Alves1,2, Sofia Calado1,2, 

Miguel  Viana Baptista1,2 

1 – Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.  

2 – CEDOC – Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa 

 

Introdução:  

O alteplase (rt-PA) é um medicamento seguro e eficaz (1). A reacção adversa mais 

comum associada à sua administração é a hemorragia (2). Embora o risco seja 

superior nos doentes com défices neurológicos graves (NIHSS> 22) (3), vários estudos 

sugerem que o benefício se mantem mesmo nesse subgrupo de doentes (1, 2, 3, 4, 5). 

Caso Clínico:  

Doente de 93 anos, do género feminino, autónoma nas AVDs e com história pessoal 

conhecida de HTA, dislipidemia, bem como doença arterial periférica grave dos 

membros inferiores. Foi admitida no Serviço de Infecciologia por celulite do membro 



inferior esquerdo refractária à terapêutica com flucloxacilina, tendo iniciado 

antibioterapia endovenosa com amoxicilina e ácido clavulânico. Ao 2º dia de 

internamento iniciou de forma ictal défice sensitivo-motor do hemicorpo direito e 

afasia. Apresentava ao exame neurológico: hemiplegia flácida direita, afasia de 

expressão, hemianópsia homónima e parésia facial central direitas. Analiticamente, 

destacava-se uma PCR de 25,6 mg/dl, plaquetas, INR e tempo de protrombina 

normais. Realizou TC CE que não mostrou lesões agudas e Angio-TC CE que 

documentou a presença de trombo endoluminal no segmento M1 da ACM esquerda. 

Iniciou rt-PA com tempo clínica-agulha de 120 minutos e foi submetida a angiografia 

diagnóstica, constatando-se a patência dos principais eixos arteriais cerebrais. 

Durante o procedimento, apresentou pico hipertensivo com necessidade de perfusão 

de labetalol. Manteve-se clinicamente sobreponível do ponto de vista hemodinâmico 

e neurológico até às 12h pós início de terapêutica, altura em que se verificou 

diminuição do estado de consciência. Realizou TC CE urgente que mostrou múltiplos 

focos hemorrágicos parenquimatosos bilaterais e extensa hemorragia subaracnoideia.  

Conclusão:  

Embora a presença de infecção activa não constitua uma contraindicação para 

administração de alteplase, esta poderá representar um factor de risco importante para 

a ocorrência de efeitos adversos mais graves e potencialmente fatais. São necessários 

mais estudos para determinar eventuais critérios de elegibilidade ou de seguimento 

neste subgrupo de doentes.  
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8. Complicações não-hemorrágicas por aneurisma fusiforme da artéria basilar 
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Introdução:  

Os aneurismas fusiformes da artéria basilar apresentam um crescimento geralmente 

lento e assintomático podendo, na ausência de ruptura, provocar sintomas por efeito 

de massa ou isquemia. Os aneurismas gigantes, com diâmetro ≥25mm, associam-se a 

maior risco de ruptura e a maiores dificuldades no tratamento. 

Caso clínico: 

Homem de 66 anos com múltiplos fatores de risco vascular, antecedentes de dois AVC 

isquémicos lacunares e aneurisma fusiforme da artéria basilar diagnosticado 

incidentalmente em 2007.  

Em 2016 admitido no SU por quadro de disartria e instabilidade postural. Repetiu TC CE 

e angio-TC a reencontrar aneurisma da artéria basilar com 23x20mm, moldando a 

protuberância, sem aparentes trombos endoluminais. A RM-CE esclareceu enfarte 

recente protuberancial esquerdo, em território de perfurante da artéria basilar.  

Dez meses depois recorreu novamente ao SU por quadro agudo de sonolência, 

hipofonia, disfagia, hemiparésia direita e instabilidade postural. Repetiu RM-CE a 

revelar aumento de 2mm do diâmetro aneurismático, com lúmen parcialmente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emberson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25106063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lees%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25106063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyden%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25106063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25106063


trombosado e marcada deformação da protuberância, mas sem evidência de 

enfarte parenquimatoso recente ou obstrução à circulação do LCR.  

Perante o crescimento progressivo e recorrentemente sintomático do aneurisma, foi 

proposto tratamento endovascular.  

Conclusão: 

Na abordagem dos aneurismas gigantes sintomáticos não-rotos da artéria basilar é 

necessário ponderar cuidadosamente a relação benefício-risco de uma intervenção 

endovascular, pelo elevado risco de complicações peri-procedimento. O presente 

caso ilustra o crescimento lento dos aneurismas fusiformes da artéria basilar, as 

potenciais complicações não-hemorrágicas e as complexidades na decisão e 

estratégia de abordagem.   

 

 

9.Oclusão de artéria basilar secundária a dissecção extracraniana de artéria vertebral: 

como actuar na fase aguda? 

Inês Carvalho, José Nuno Alves, João Pinho, Carla Ferreira 

Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 

 

Introdução:  

A dissecção de artéria cervical é uma das etiologias mais frequentes de AVC 

isquémico em adultos jovens. Apesar de serem menos frequentes que as dissecções 

carotídeas, as dissecções de artéria vertebral podem associar-se a estenose ou 

oclusão da artéria basilar e levar a consequências catastróficas se nenhum 

tratamento de reperfusão for instituído. Nestes casos, a melhor forma de tratamento e 

a sua janela terapêutica permanecem por esclarecer. 

Caso clínico:  

Doente do sexo masculino, de 39 anos, com antecedentes de obesidade prévia (até 

há 4 anos atrás) e dislipidemia. Sem hábitos alcoólicos, tabágicos ou consumos 

nocivos. Sem medicação habitual. Admitido no hospital de área de residência por 

início súbito de vertigem, náuseas, vómitos e diplopia enquanto jogava futebol. A TC-

CE revelou uma lesão edematosa cerebelosa direita, sem captação de contraste. 

Realizou RM-CE que confirmou lesões isquémicas recentes cerebelosa inferior direita e 

protuberancial parassagital esquerda. A angio-TC envolveu apenas os vasos 

intracranianos mas observou-se ausência de preenchimento na PICA direita, artérias 

vertebrais endocranianas e porção proximal da artéria basilar. Quatro dias após o 

início dos sintomas é admitido no nosso hospital com melhoria ligeira da clínica, 

mantendo vertigem e cefaleia intensa. Apresentava nistagmo horizonto-rotatório na 

dextroversão e nistagmo vertical na infraversão, défice motor discreto e sensitivo do 

membro inferior direito, dismetria apendicular direita e ataxia da marcha. A repetição 

de RM revelou a presença de hematoma mural na artéria vertebral direita (V2), 

sugestivo de dissecção sub-oclusiva, e ausência de preenchimento do terço proximal 

da artéria basilar e do segmento V4 distal da artéria vertebral esquerda por presença 

de trombo endoluminal. Discutem-se as opções terapêuticas nesta fase. 

Discussão:   

A oclusão da artéria basilar está associada a um mau prognóstico caso não ocorra 

recanalização. Foi sugerido que as características particulares da circulação posterior 

permitem alagar o período para tratamentos de revascularização na fase aguda. No 

entanto, na ausência de estudos randomizados e controlados sobre o tema, persistem 

dúvidas sobre a melhor actuação na fase aguda (especificamente realização de 

trombólise e de trombectomia mecânica), nomeadamente em casos cuja etiologia e 

tempo de evolução levantam mais questões de segurança e técnicas. 

 

 

 

 

 



10. AVC isquémico por estenose unilateral da ACM em doente jovem – discussão 

etiológica e abordagem terapêutica 

Margarida Lopes1, José Manuel Araújo1, Eduardo Freitas1,2, João Pinho1, Carla Ferreira1 

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa  

Luzia, Viana do Castelo. 

 

Introdução:  

Embora a aterosclerose seja a causa mais frequente de estenose da artéria cerebral 

média, esta pode também dever-se a vasculopatias não ateroscleróticas, 

nomeadamente doença de Moyamoya, dissecção arterial e vasculite, sendo a 

etiologia não aterosclerótica particularmente relevante em doentes jovens com AVC 

isquémico. Inicialmente encarada como uma doença invariavelmente bilateral, a 

doença de Moyamoya tem-se apresentado em vários casos com estenoses unilaterais, 

com progressão variável para a bilateralidade. 

Caso clínico:  

Mulher de 29 anos, alemã, com história de consumo actual esporádico de tabaco e 

de canabinóides e outras substâncias psicotrópicas no passado, sem outros factores 

de risco vascular conhecidos. Antecedentes de infecção por schistosoma e dengue e 

referência a picadas recentes de carraça. Admitida por sensação de adormecimento 

dos dedos da mão esquerda com três semanas de evolução, seguida da mesma 

sensação na hemiface esquerda uma semana antes da admissão e associada a 

noção de lentificação cognitiva. Sem alterações ao exame neurológico à admissão. A 

RM cerebral mostrou lesões isquémicas recentes, corticais e justacorticais, 

frontoparietais direitas e a angioRM evidenciou redução do calibre do segmento 

supraclinoideu da ACI direita e consequente redução do sinal de fluxo ao longo dos 

ramos da ACM. O estudo analítico alargado revelou serologia IgM positiva para 

Borrelia, cuja presença foi excluída no estudo do LCR, que não revelou também outras 

alterações. A angiografia clássica mostrou ligeira estenose e irregularidade da ACI 

terminal direita e estenose marcada do segmento M1 da ACM ipsilateral, 

acompanhada de compensação leptomeníngea e hipertrofia compensatória dos 

vasos lenticuloestriados direitos e da artéria coroideia anterior. 

Discussão:  

Descrevemos o caso de uma doente jovem com AVC isquémico associado a 

estenose intracraniana unilateral com fenómeno de moyamoya. Discute-se a 

investigação etiológica de doentes jovens com estenoses intracranianas e a 

abordagem terapêutica, nomeadamente a possibilidade de revascularização. 

 

11. Não há UMA sem DUAS: a propósito de um caso de oclusão bilateral da artéria carótida 

interna 
Marisa Mariano; Alberto Fior; Sofia Galego; Bruno Maia; Patrícia Ferreira; Cristina  Sousa;  Ana 

Paiva Nunes 

Unidade CerebroVascular – Hospital de São José - CHLC 

 

Introdução:  

A oclusão bilateral da artéria carótida interna (ACI) é uma entidade clínica rara, de 

prognóstico desfavorável, e que quando ocorre de forma aguda está associado a 

sequelas nerológicas graves que inevitavelmente podem  evoluir para a morte. 

Caso Clínico:  

Homem de 76 anos com história de neoplasia da bexiga submetido a RTU-V, sem 

medicação regular. Admitido no hospital por quadro clínico súbito de hemiparesia 

direita e assimetria da mímica facial. À observação inicial em ritmo de fibrilhação 

auricular e neurologicamente apresentava parésia facial central direita, hemianópsia 

homónima direita, hemiplegia direita, hemihipostesia ipsilateral e afasia global 

(NIHSS23). A TC CE mostrava sinais de desdiferenciação dos núcleos da base à 

esquerda e a angio-TC CE e dos vasos supra-aórticos mostrava “oclusão em T” da 

artéria carótida interna esquerda. Iniciou fibrinólise e por apresentar oclusão de 

grande vaso foi proposto para tratamento endovascular (TEV). Durante o transporte 



para o Centro de Prevenção para TEV apresentou desvio oculo-cefalico para a 

direita, ficando comatoso com hemiparesia esquerda e reflexo cutâneo-plantar 

bilateralmente. Interrompeu fibrinólise e repetiu TC CE que não mostrou alterações de 

novo, nomeadamente complicações hemorrágicas. Dado o agravamento clínico foi 

retirada a indicação para TEV. Readmitido no nosso hospital onde realizou RM CE que 

mostrava lesões com restrição a difusão bi-hemisféricas sem tradução em FLAIR. A 

angio-RM mostrava oclusão de ambas as ACIs. 

Os dopplers sugeriam oclusão do topo da ACI esquerda, não se identificando ACA e 

ACM e oclusão da origem da ACM direita e da ACA direita. A TC CE de controlo 

mostrava extenso enfarte bilateral no território vascular cortical e perfurante da ACM e 

da ACA.  

A evolução clínica foi desfavorável e o doente viria a falecer 48h após a instalação do 

quadro neurológico. 

Discussão/ Conclusão:  

Os autores pretendem alertar para a gravidade clínica associada a oclusão carotídea 

bilateral, bem como discutir a possibilidade de intervenção endovascular.  

 

 

12. Por vezes o improvável acontece: a propósito de um caso clínico 
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Introdução:  

O AVC isquémico associado a oclusão de grande vaso, nomeadamente oclusão do 

segmento M1, está associado a um mau prognóstico clínico se a recanalização do 

vaso não acontecer de forma precoce.  

Caso Clinico:  

Mulher de 60 anos, hipertensa e dislipidémica, medicada com antihipertensores e 

estatina. Admitida no hospital por disartria e assimetria da mimica facial que durou 

cerca de 1h. A admissão não se objectivaram sinais neurológicos focais, mas realizou 

TC-CE que não mostrou lesões isquémicas ou hemorrágicas. A angio-TC CE 

documentou oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média direita (ACMD), com 

boa circulação colateral. Por apresentar oclusão de grande vaso foi transferida para a 

nossa unidade para avaliação e decisão de tratamento endovascular (TEV). À 

chegada mantinha NIHSS 0. Repetiu TC-CE que persistia sem lesão isquémica e na 

angio-TC mantinha oclusão de M1. O doppler transcraniano mostrava marcada 

assimetria nas velocidades de fluxo nas ACMs com muito baixa amplitude na ACMD.  

Apesar de estar assintomática foi explicada à doente a incerteza da relação risco/ 

benefício do TEV neste tipo de situações tendo a doente optado pela terapêutica 

médica, ficando medicada com antiagregante plaquetário, e estatina sem 

terapêutica anti-hipertensora.. 

Realizou estudo por RM-CE que mostrou lesão isquemica aguda lenticular e radiária à 

direita em território profundo da ACMD, a angio-RM confirmava oclusão do segmento 

M1 direito, e o estudo de perfusão sugeria hipoperfusão no território da ACMD. Ao 5º 

dia de internamento repetiu RM que mostrava lesões isquémicas idênticas e a angio-

RM sugeria repermeabilização parcial da ACMD. Manteve-se assintomática ao longo 

de todo o internamento e o estudo por Doppler à data da alta mostrava 

repermeabilização da ACMD com estenose residual de 50% do segmento M1 da 

ACMD. A investigação não permitiu estabelecer a etiologia do evento. 

Discussão/ Conclusão:  

Os autores pretendem discutir a dificuldade em decidir tratar ou não tratar um doente 

assintomático com oclusão de grande vaso, bem como apresentar a evolução 

clínica, neurossonológica e neurorradiológica favorável que a doente apresentou sem 

TEV.  
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Introdução:  

O AVC isquémico em idade pediátrica tem uma incidência de 2.3/100000 crianças 

por ano, sendo uma importante causa de morbi/mortalidade. A etiologia varia 

conforme a idade. Cerca de um quarto dos doentes têm uma doença cardíaca 

conhecida. Em caso de insuficiência cardíaca terminal, são utilizados Dispositivos de 

Assistência Ventricular (DAV) temporários que são uma fonte cardioembólica 

conhecida, mesmo sob terapêutica anti trombótica. 

Caso clínico:  

Doente de 13 anos de idade, do sexo masculino recorreu ao SU por um quadro, com 

cerca de um mês de evolução, de cansaço, palpitações e toracalgia ocasional, com 

agravamento nos três dias prévios, com quadro de dificuldade respiratória. Realizou 

um ecocardiograma que revelou dilatação do ventrículo esquerdo e disfunção 

ventricular sistólica global. Dada a instabilidade clínica, foi admitido na UCI em 

contexto de miocardiopatia dilatada de causa a esclarecer. Por agravamento clinico, 

ao 25º dia houve necessidade de colocação de DAV, tendo ficado sob perfusão de 

heparina. Ao 43º dia de internamento, pelas 22h, inicia subitamente um quadro de 

afasia e hemiparesia direita. Realizou TC-CE que não revelou lesões hemorrágicas ou 

isquémicas agudas. A angio-TC documentou oclusão do segmento M2 da artéria 

cerebral média (ACM) esquerda. Dado o tempo de evolução, e o facto de estar sob 

hipocoagulação, não foi considerado para terapêutica fibrinolítica, contudo após 

discussão multidisciplinar e tratando-se de uma oclusão de um grande vaso, associado 

a quadro neurológico major, foi decidido tratamento endovascular.  Admitido na sala 

de angiografia, com 7h01m desde o início de sintomas, pontuava um NIHSS de 16. 

Confirmou-se oclusão da divisão superior da ACM esquerda. Procedeu-se a 

trombectomia aspirativa com recanalização completa às 7h58m desde o início dos 

sintomas. Assistiu-se a uma melhoria neurológica progressiva (NIHSS pós-trombectomia 

de 9) e, às 24h pós recanalização, pontuava um NIHSS 4. Repetiu TC-CE com achados 

sobreponíveis. Foi submetido a transplante cardíaco – cerca de 39h42m após 

recanalização- procedimento que decorreu sem intercorrências. Teve alta ao 71º dia 

de internamento, 27º dia pós transplante cardíaco, apresentando uma ligeira disartria - 

NIHSS 1.  

Conclusões:  

Atualmente não existem guidelines internacionais para o tratamento de recanalização 

do AVC isquémico em idade pediátrica. Existem cerca de cinco casos na literatura de 

crianças com DAV submetidos a trombectomia mecânica com sucesso. Numa revisão 

recente da Stroke, a trombectomia mecânica associa-se a uma maior taxa de 

recanalização e um melhor prognóstico, sugerindo a sua realização em casos 

pediátricos selecionados.  

 

14. Quando tudo corre mal na abordagem de um Acidente Vascular Cerebral 

isquémico. Que lições tirar? 

Pedro Vilas¹, André Florêncio², Cristina Sousa¹, Ana Paula Fidalgo² 

¹ Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Serviço de Medicina Interna 3 

² Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Acidente Vascular Cerebral 

 

Introdução 

A abordagem dos doentes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral(AVC) agudo 

implica para além da abordagem médica, uma sequência de etapas como a 



identificação dos sinais de AVC, activação do pré-hospitalar e finalmente do hospital 

com as competências terapêuticas adequadas. O sucesso no prognóstico do doente 

depende da articulação estruturada entre as diversas entidades com transmissão 

precisa e correta de informação. 

Caso Clínico 

Doente do sexo feminino, 69 anos, previamente autónoma, com instalação súbita de 

alteração do estado de consciência, hemiparésia esquerda e disartria. Encaminhada 

para o Serviço de Urgência(SU) com ativação pré-hospitalar da Via Verde AVC, sendo 

dada informação dos antecedentes pessoais de hipertensão arterial, dislipidemia e 

doença arterial periférica grave no membro inferior direito. A lista de medicação 

habitual fornecida no local por familiares da doente compreende mononitrato 

isossorbida, bromazepam, losartan, carvedilol, furosemida e atorvastatina. É negado 

uso de anticoagulantes. À chegada ao SU, 1h44m após inicio dos sintomas, doente 

hemodinamicamente estável, vígil, com disartria, desvio conjugado do olhar à direita, 

paralisia facial central esquerda, hipostesia e hemiplegia à esquerda, NIHSS 14. 

Eletrocardiograma revela fibrilhação auricular com resposta ventricular controlada. 

Realizou Tomografia Computorizada Crânio-encefálica(TC-CE) que não apresentou 

alterações agudas isquémicas ou hemorrágicas, mas com perda da diferenciação 

cortico-subcortical no hemisfério direito. Realizou AngioTC-CE com oclusão do 

segmento M1 da Artéria Cerebral Média direita. Iniciada trombólise 2h50m após inicio 

dos sintomas, ainda sem resultado de avaliação laboratorial ao sangue(ALS). 

Dada indicação para trombectomia, após início da fibrinólise, foi contactado hospital 

de referência sendo negada transferência pela previsão do transporte decorrer já 

após período de janela. 

Os resultados da ALS são validados 30minutos após términus da trombólise, revelando 

INR de 3.0, pelo que foi realizado vitamina K. Após visita de familiares é confirmada 

hipocoagulação com varfarina. 24horas após fibrinólise doente com NIHSS 2 e TC-CE 

de controlo sem complicações hemorrágicas. 

Conclusões 

Este caso clínico destaca a importância das várias etapas na abordagem do AVC 

agudo, a transmissão correcta e precisa da informação clínica, tal como a 

necessidade da validação dos resultados das ALS em tempo útil. Adicionalmente 

destaca-se a limitação e dificuldade de acesso à trombectomia dentro do período de 

janela terapêutica. 

Por outro lado, este caso vem reforçar a evidência limitada da inexistência de 

aumento de risco de eventos hemorrágicos em doentes com INR>1.7, reforçando a 

pertinência de mais estudos para reavaliação desta contraindicação para fibrinólise. 

 

 

15. Acidente Vascular Cerebral e Doença de Buerger – que relação? 

Inês Almeida, Rita Gameiro, Filomena Carneiro, Teresinha Ponte, Fátima 

CampanteCentro Hospitalar Barreiro-Montijo 

 

Introdução:  

A doença de Buerger ou tromboangeíte obliterante é uma doença vascular 

inflamatória, que envolve tipicamente artérias e veias de pequeno e médio calibre, 

sobretudo nas porções distais dos membros inferiores e superiores. É mais prevalente no 

sexo masculino, em idades inferiores a 40 anos, tendo uma forte relação com 

o tabagismo. 

Caso clínico:  

Os autores apresentam o caso clínico de um doente do sexo masculino, 54 anos, com 

antecedentes pessoais de hipertensão arterial e doença de Buerger. Referência a 

hábitos tabágicos marcados, que suspendeu três meses antes do episódio a seguir 

descrito. Recorreu ao serviço de urgência por quadro de prostação e disartria de 

instalação súbita. Ao exame objetivo destacava-se disartria, desvio direito da 

comissura labial e diminuição da força muscular no membro superior esquerdo. 

Assumindo como hipótese diagnóstica Acidente Vascular Cerebral (AVC), realizou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabagismo


tomografia computorizada crâneo-encefálica (TC-CE), sem evidência de lesão 

vascular aguda. Internado para esclarecimento etiológico do quadro, realizou exames 

complementares de diagnóstico dos quais se destacam: anemia microcítica 

hipocrómica; velocidade de sedimentação 120 mg/dl; eletrocardiograma e 

ecocardiograma sem alterações de relevo; holter 24 horas sem identificação de 

fibrilhação ou flutter auricular; eco-doppler dos vasos do pescoço com identificação 

de espessamento bilateral do complexo íntima-média, com espessura máxima de 

1.7mm à direita e 1.9mm à esquerda, e formação ateromatosa na origem da artéria 

carótida interna esquerda, sem condicionar evidente estenose a esse nível. Repetiu 

TC-CE às 48 horas de evolução do quadro, que revelou lesões isquémicas temporo-

parietal e frontal direita cortico-subcorticais. Atendendo à ausência de achados 

positivos nos exames complementares de diagnóstico durante investigação etiológica, 

assumiu-se AVC em contexto de envolvimento cerebral da doença de Buerger. 

Durante o internamento, assistiu-se a franca melhoria dos défices neurológicos. 

Discussão:  

Apesar de não ser frequente o envolvimento das artérias cerebrais na doença de 

Buerger, esta é uma potencial complicação da doença que não pode ser esquecida, 

atendendo à elevada morbimortalidade que acarreta.  

 

16. Síndrome de Anton – relato de um caso. 

Inês Almeida, Rita Gameiro, Filomena Carneiro, Teresinha Ponte, Fátima Campante 

Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 

 

Introdução:  

A síndrome de Anton é uma condição clínica rara, associada a lesão isquémica 

bilateral nos centros da visão. Apesar de negada de forma inconsciente pelos 

doentes, estes apresentam cegueira. O diagnóstico é obtido na presença de sintomas 

clínicos, exames oftalmológicos e alterações imagiológicas cerebrais concordantes, 

sendo o Acidente Vascular Cerebral (AVC) a principal causa.  

Caso clínico:  

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo feminino, 78 anos, com 

antecedentes pessoais de hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e 

síndrome vertiginoso. Conduzida ao serviço de urgência por quadro de instalação 

súbita de diminuição da força muscular no hemicorpo direito e disartria. Assumida a 

hipótese diagnóstica de AVC, realizou tomografia computorizada crâneo-encefálica 

(TC-CE) que revelou lesão hipodensa predominantemente subcortical frontal 

parassagital esquerda, sugestiva de enfarte isquémico no território da artéria cerebral 

anterior, provavelmente recente. Internada no serviço de Medicina Interna para 

investigação etiológica do quadro, repetiu TC-CE documentando sequelas de enfarte 

isquémico cortico-subcortical têmporo-occipital à direita e occipital à esquerda – 

territórios de distribuição vascular das artérias cerebrais posteriores – provável síndrome 

de Anton. Enfarte isquémico em fase aguda cortico-subcortical frontal parassagital 

esquerdo (território da artéria cerebral anterior).  Observada por Neurologia que 

constatou doente com olhar vago, pouco colaborante na realização da prova de 

campimetria, erros na contagem de dedos e reflexo de ameaça ausente, 

corroborando provável diagnóstico de síndrome de Anton.  

Conclusão:  

Com este trabalho pretende-se relatar uma situação singular, de difícil diagnóstico, 

atraindo a atenção para esta entidade e suas implicações no quotidiano do doente.  

 

 

 
 

 
 

 


