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Bart van der Worp 

H. Bart van der Worp (1965) was trained as a neurologist by Jan van Gijn at the University Medical Centre 
in Utrecht, the Netherlands, and worked as a stroke fellow with Geoff Donnan in Melbourne, Australia. He 
currently has a staff position as a general neurologist with a special interest in stroke at the University Medical 
Centre in Utrecht. He is a Clinical Established Investigator of the Netherlands Heart Foundation and a member 
of the board of the European Stroke Research Network for Hypothermia (EuroHYP) and of the Board of 
Directors of the European Stroke Organisation (ESO). 
H. Bart van der Worp (1965) was trained as a neurologist by Jan van Gijn at the University Medical Centre 
in Utrecht, the Netherlands, and worked as a stroke fellow with Geoff Donnan in Melbourne, Australia. He 
currently has a staff position as a general neurologist with a special interest in stroke at the University Medical 
Centre in Utrecht. He is a Clinical Established Investigator of the Netherlands Heart Foundation and a member 
of the board of the European Stroke Research Network for Hypothermia (EuroHYP) and of the Board of 
Directors of the European Stroke Organisation (ESO). 
He was the chief investigator (CI) of HAMLET and co-CI of the PAIS trial. He currently is the co-PI of the stroke 
trials COOLIST, VAST, PAIS 2, and EuroHYP-1.

Eric Jüttler 

Prof. Dr. Thomas Eric Jüttler was born on April 12th 1972 in Heidenheim an der Brenz, Germany. He visited 
school from 1978 to 1991. He studied Psychology (1992-1993) and Medicine (1993-2000) at Albert-Ludwigs-
Universität, Freiburg and Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. He was appointed medical doctor (MD) in 
2000. From 08/2000 to 01/2009 he worked as fellow/resident in Neurology at the Department of Neurology at 
University of Heidelberg, with a clinical focus on neuro-intensive care, neurological emergency treatment, and 
neuroradiology. His main research interests are in clinical trials in stroke and neurointensive care medicine. 
Since 02/2009 he works as a professor at the Center for Stroke Research Berlin (CSB) at the Charité-University 
Medicine Berlin

Angel Chamorro 

Angel Chamorro has been actively involved in developing programs joining both clinical research and the 
management of patients with ischaemic stroke at the Hospital Clinic of the University of Barcelona, Spain, 
where he is Founder and Head of the Stroke Unit of the Department of Neurosciences. 
Dr Chamorro’s main research and clinical interests are acute stroke management, antithrombotic treatment 
of acute ischaemic stroke, oral anticoagulation in the secondary prevention of stroke, early heparin therapy in 
cerebral ischaemic infarction, cerebral haemorrhage early after carotid stenting and motor behaviour in stroke 
patients. 
Dr Chamorro received his medical degree from the University of Valladolid, his degree of neurologist from the 
University Complutense of Madrid, and his degree of Doctor in Medicine from the University of Barcelona. 
Dr Chamorro is chairman of the Rapid Antioagulation Prevents Ischaemic Study (RAPID), a multinational 
academic trial assessing the value of early high-dose adjusted unfractionated heparin in ischaemic stroke. 
He is an investigator in the European-Australian Fiblast (Trafermin) in Acute Stroke Group. He is a clinical 
fellow of the Neurological Institute at Columbia Presbyterian Medical Centre in New York and member of the 
Scientific Committee of the Spanish Society of Neurology. He is a member of the EUSI Executive Committee. 
Dr Chamorro has authored more than 90 original articles in the areas of anatomoclinical correlation in stroke, 
genetic risk factors, haemodynamics, anticoagulation, and outcome prediction, among others in journals 
such as Stroke, Lancet, Cerebrovascular Diseases, the Journal of Neurological Sciences, and the Journal of 
Cerebral Blood Flow Metabolism.

Gary Ford 

Professor Ford is a graduate of Clare College, Cambridge University and Kings College Hospital Medical 
School, London. He undertook a Clinical Pharmacology Fellowship at Stanford University, California and 
was a recipient of an American Federation of Aging Research Fellowship in Geriatric Clinical Pharmacology. 
He returned to the UK and established a comprehensive stroke service in Newcastle in 1992 and the first 
thrombolysis protocol for acute stroke in England. He chaired the Emergency Response working group of 
the English Stroke Strategy and is Coordinator for England of the Safe Implementation of Thrombolysis in 
Stroke (SITS) database. His research interests include interventions to improve early diagnosis of stroke and 
increase access of stroke patients to acute pharmacological interventions, and the study of ageing changes 
in cerebrovascular and cardiovascular pharmacodynamics. He developed the Face Arm Speech Test (FAST) 
now used to increase public and professional awareness of stroke. In 2005 he was appointed Director of the 
NIHR Stroke Research Network. He was awarded a CBE in the 2013 New Year Honours List for services to 
research in stroke medicine. In 2013 he was appointed Chief Executive Officer of the Oxford Academic Health 
Science Network.
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Leo Bonati 

Consultant, Head Intermediate Care Stroke Unit at Department of Neurology, University Hospital Basel
Consultant at Department of Neurology, University Hospital Basel
Deputy Consultant at Department of Neurology, University Hospital Basel
Research Fellow in Stroke Research Group, UCL Institute of Neurology, Queen Square
Research Fellow at Department of Neurology, University Hospital Basel

Valeria Caso 

Valeria Caso is a stroke neurologist at the University of Perugia Stroke Unit. She earned her PhD from the 
University of Perugia in stroke medicine in 2003 and has been recently certified in the role of associate professor 
in Neurology. She has authored and co-authored more than 200 published papers and book-chapters.
She is a past member of the JNNP Editorial Board. She has served as peer reviewer to over 30 international 
journals including JNNP, CVD, Stroke, Neurology and Lancet Neurology for more than a total of 200 papers. 
She has been involved in 20 multicenter trials serving in various positions including steering committees. 
She supervised several masters, residents and MD-theses. She is currently actively involved in international 
research projects on cervical artery dissections, heart and brain, intracerebral haemorrhage, and acute stroke 
treatment. She has made primary interest the treatment and prevention of stroke in women and she is about 
to present a multicenter European project on primary prevention in women with the aim of uncovering the 
underlying thought to be associated with fostering stroke in women of all ages.

Linamara Rizzo Battistella 

Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo Linamara 
Rizzo Battistella é Médica Fisiatra, Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo desde 
2008, Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Presidente Honorária da International Society 
of Physical and Rehabilitation Medicine, Coordenadora do Núcleo de Apoio a Pesquisa da USP – Novas 
Abordagens em Reabilitação de Lesões Encefálicas, Aplicações, Desenvolvimento e Avaliação e Co-
Coordenadora do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatematica – Neuromat, Coordenadora 
do Grupo de Trabalho Guidelines em Reabilitação do WHO/OMS.

Pierre Amarenco

Amarenco, Pierre (F), MD Department of Neurology, Bichat Hospital, Denis Diderot University, Paris, France
Pierre Amarenco is Professor and Chairman of the Department of Neurology and Stroke Centre at Bichat 
University Hospital, Denis Diderot University and Medical School, Paris, France. He is also Co-chair 
of the French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) Unit 698 “clinical research in 
atherothrombosis”. 
Professor Amarenco’s main research interest is in the understanding and prevention of stroke. He is currently 
Principal Investigator of the GÉNIC study; the Multiple Atherosclerotic Sites in Stroke Study (MASS); the 
Aortic arch Related Cerebral Hazard (ARCH) trial; the Lacunar Bain Infarction, Cerebral Hypereactivity, and 
Atorvastatin Trial (Lacunar-B.I.C.H.A.T.); The SOS-TIA study; The TRUST-TPA trial; the AMISTAD study. He is 
also involved in several on-going epidemiological studies on carotid intima-media thickness. Professor 
Amarenco currently serves on the steering committee of the Stroke Prevention by Aggressive Reduction 
of Cholesterol Levels (SPARCL) study, on the executive committee of the PERFORM trial, and chairs the 
OPTIC registry, the TIAregistry.org, and the Treat Stroke toTarget (TST) trial.
Professor Amarenco is the funding editor-in-chief for La Lettre du Neurologue and of neurologie.com and 
serves on the editorial boards of many other internationally renownedjournals, such as Stroke. Professor 
Amarenco has presented nearly 350 lectures at meetings and universities worldwide and has published more 
than 230 articles in peer-reviewed journals, and 125 reviews and book chapters.
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Convidado de Honra

Luis Portela 

Nascido em 1951 no Porto, é licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, tendo feito 
algumas ações de formação em Gestão. Exerceu atividade clínica no Hospital de S. João apenas 
durante três anos e foi docente da Universidade do Porto durante seis anos, onde leccionou a 
cadeira de Psicofisiologia.

Desligou-se da carreira médica e universitária para se dedicar à gestão de empresas. A sua 
atividade empresarial foi iniciada com vinte e um anos e aos vinte e sete assumiu a presidência 
dos Laboratórios Bial, cargo que exerceu até Janeiro de 2011, tendo nessa altura passado a 
presidente não executivo. Também é presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto e 
presidente do Health Cluster Portugal. Foi vice-presidente da Fundação de Serralves e membro 
da Direção da Cotec.

Sob a sua presidência, em cerca de trinta anos, Bial tornou-se a primeira empresa farmacêutica 
internacional de inovação de origem portuguesa, operando atualmente em mais de 50 países. 
No Grupo Bial criou e desenvolveu dois Centros de Investigação, um na Trofa e outro em Bilbau, 
onde trabalham atualmente 120 pessoas, das quais trinta e duas são doutoradas. No centro da 
Trofa foi criado o primeiro medicamento de investigação portuguesa a ser lançado, a partir de 
2009, no mercado global.

Em 1994 criou conjuntamente com os Laboratórios Bial e o Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas a Fundação Bial, tendo como objetivo incentivar a investigação centrada sobre o 
Homem, tanto sob os aspetos físicos como sob o ponto de vista espiritual. A Fundação teve desde 
então mais de 1.500 bolseiros em investigação científica de vinte e sete países diferentes na área 
das Neurociências. Também atribui um dos maiores prémios europeus de Saúde - o Prémio Bial.

O seu prazer pela leitura e pela reflexão levou-o à escrita, fazendo-o com caráter permanente 
em alguns órgãos de comunicação social. Tem publicados sete livros em português - Para Além 
da Evolução Tecnológica, À Janela da Vida, Esvoaçando, Serenamente,Encarar a Realidade, Os 
Poemas da Minha Vida e O Prazer de Ser - e um em inglês - Spirit of Life.

Aos quarenta anos foi condecorado pelo Presidente da República como Comendador da Ordem do 
Mérito e aos cinquenta com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito. Foi distinguido como Doutor Honoris 
Causa pela Faculdade de Medicina de Cádis, Espanha, e pela Universidade do Porto, Portugal. 
Em 1998 foi distinguido com o Prémio de Neurociências da Louisiana State University, nos E.U.A. 
Em 2007 foi distinguido com a Medalha Municipal de Mérito - Grau Ouro - pela Câmara Municipal 
do Porto. Em 2008 foi distinguido como “Empresário do Ano” pelo Rotary International. Em 2009 
foi eleito Académico Correspondente pela Academia  Portuguesa de Medicina e “Personalidade 
do Ano” pelo Jornal de Negócios. 
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Actuar Reflectindo

Ao elaboramos o Programa Cientifico do 9o Congresso Português do AVC tivemos, como sempre, a 
preocupação de lhe conferir actualidade e rigor cientifico.
Lembramo-nos então da série de razões evocadas para fundamentar a Sua decisão de participar no 
Congresso que realizamos em Fevereiro de 2014.
Assim aqui “respondemos” ponto por ponto a cada uma das referidas razões.
•  Trata-se realmente do Grande Fórum Nacional da Doença Vascular Cerebral, com uma afirmação 

progressivamente crescente: atente-se no aumento de congressistas e nas opiniões da generalidade 
dos observadores.

•  A abordagem da patologia vascular cerebral de uma forma pluridisciplinar, única com abrangência 
suficiente para lhe imprimir um carácter de real segurança de fundamentação.

•  Proporcionar aos seus doentes as medidas adequadas à sua melhor saúde decorre do que se acaba de 
afirmar.

•  Realmente mantivemos a preocupação de valorizar o Congresso com um elevado número de convidados 
Estrangeiros (o maior até agora), ao lado de convidados Nacionais que consideramos da maior craveira 
cientifica, garantindo-nos que o “estado da arte” será tratado segundo as mais recentes aquisições quer 
de natureza básica quer clinica.

•  O debate que preconizamos, reservando sempre um espaço para “questões” a propósito de cada tema 
é enriquecedor nos dois sentidos, contribuindo para uma valorização mútua como deve ser o espirito de 
um verdadeiro Congresso.

•  A colaboração da Indústria Farmacêutica Inovadora foi, e estamos certos será, de excelente qualidade 
como tem vindo a acontecer resistindo a todas as adversidades que, para bem da Saúde Nacional, 
conseguiremos vencer.

Eis a resposta que contém a reflexão suficiente para continuar ou principiar a estar integrado no que é um 
dos principais Congressos Nacionais.
Cá o esperamos para três dias, que não descorando o convívio, não deixa de considerar que Ano a Ano 
vamos ser os principais obreiros da transformação, que já se vem verificando, da situação em que a 
doença vascular cerebral se encontra particularmente a nível Nacional e que possamos dizer finalmente:
                   
   Valeu a pena. Bem hajam

 Prof. Castro Lopes Prof. José Ferro
 (Presidente do Congresso) (Presidente da Comissão Cientifica)

9
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05Fev. 9
08h30 - 09h45 Comunicações Orais I
 Presidência - Alexandre Amaral e Silva, Gabriela Lopes

09h45 - 10h45 Sessão: Investigação etiológica do AVC 
 Presidência - Mário Rui Silva, Vitor Tedim Cruz
09h45 - 10h00 Como investigar o AVC - Fernando Pita
10h00 - 10h10 Sistemas de classificação etiológica - Manuel Correia
10h15 - 10h30 AVC criptogénico - Catarina Fonseca
10h30 - 10h45 Questões

10h45 - 11h15 Intervalo

11h15 - 11h50 Conferência: Current status of service delivery for TIAs - Pierre Amarenco
 Presidência - José Ferro

11h50 - 12h45 Sessão de abertura
 Convidado - Luís Portela

13h00 - 14h30 Almoço - inclui Simpósio BMS/Pfizer - Apixabano na Neurologia
 Prática Atual e Perspectivas Futuras
 Miguel Rodrigues, Miguel Viana Baptista

14h30 - 15h50 Comunicações Orais - Casos clínicos
 Presidência - Ana Amélia Pinto, João Ramalho Fontes

15h50 - 16h30 Conferência: Limites à intervenção e definição do que é um bom resultado 
 José Ferro
 Presidência - Castro Lopes

16h30 - 17h00 Intervalo

17h00 - 17h55 Simpósio Tecnimede - Dislipidemia mista: risco vascular
 Presidência - Castro Lopes
 Dislipidemia mista: risco vascular - Carlos Aguiar
 Questões
 
18h00 - 19h30 Sessão Conjunta com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia
 Presidência - Castro Lopes, José Silva Cardoso
18h00 - 18h15 O que é comum, o que é diferente? - Patricia Canhão
18h15 - 18h35 Insuficiência Cardíaca e AVC - Brenda Moura 
18h35 - 18h55 Cardiomiopatia de stress no contexto da doença vascular cerebral aguda - Miguel Tavares
18h55 - 19h15 Sequelas neurológicas da cirurgia cardíaca - Armando Abreu 
19h15 - 19h30 Questões 
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06Fev. 9
08h30 - 09h30 Comunicações Orais II
 Presidência - Isabel Henriques, Sofia Calado

09h30 - 10h45 Sessão - Intervenção no AVC agudo
 Presidência - Elsa Azevedo, João Alcântara

09h30 - 09h55 Craniectomia descompressiva - Eric Juttler 

09h55 - 10h10 Hematoma intracerebral - Marcos Barbosa

10h10 - 10h35 Therapeutic hypothermia - Bart van der Worp

10h35 - 10h45 Questões 

10h45 - 11h15 Intervalo

11h15 - 12h10 Simpósio Bayer - Rivaroxabano: a experiência na prática clínica
 Moderação - Vítor Tedim Cruz

 Qual o desafio na prevenção do doente com Fibrilhação Auricular?

 Ricardo Fontes de Carvalho

 A abordagem prática da Clínica de Hipocoagulação com o Rivaroxabano

 Jorge Martinez

12h10 - 13h05 Sessão: Estenose carotídea assintomática
 Presidência - Miguel Rodrigues, Vitor Oliveira

12h10 - 12h35 Best medical treatment - Leo Bonati

12h35 - 12h55 Revascularização - Armando Mansilha

12h55 - 13h05 Questões

13h05 - 14h30 Almoço

14h30 - 15h45 Comunicações orais III
 Presidência - Nuno Inácio, Teresa Pinho e Melo

 

15h45 - 16h40 Simpósio Boehringer Ingelheim - Acidente Vascular Cerebral e FAnv
 A realidade, o papel de Dabigatrano em Prevenção Secundária e como lidar com   

 situações complexas no dia-a-dia

 José Ferro, Martin Grond, Luciana Gonçalves

16h40 - 17h10 Intervalo

17h10 - 18h00 Conferência: Estado atual da neuroproteção - Angel Chamorro

 Presidência - Nuno Sousa

18h00 - 18h50 Conferência: Cuidados paliativos em Demência Vascular - Helena Bárrios

 Presidência - Ana Verdelho, Manuel Correia
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08h30 - 09h30 Sessão de Posters
 Presidência - Carlos Correia, Catarina Aguiar Branco, Gustavo Santo, Jorge Poço, 
 Manuel Manita, Miguel Veloso

09h30 - 10h40 Sessão: O AVC na Mulher
 Presidência - Ana Paiva Nunes, Marta Carvalho
09h30 - 10h00 Aspetos epidemiológicos do AVC na mulher - Valeria Caso
10h00 - 10h15 Doença Vascular Cerebral na gravidez - Patricia Canhão
10h15 - 10h30  Especificidades da prevenção de AVC na mulher - Carla Ferreira
10h30 - 10h40 Questões
 
10h40 - 11h10 Intervalo

11h10 - 12h20 Sessão: Atualidades e realidades na Reabilitação do AVC
 Presidência - Miguel Viana Baptista, Pedro Cantista
11h10 - 11h50 Avanços na Reabilitação do AVC: Robótica e estimulação Transcraniana
 Linamara Rizzo Battistella
11h50 - 12h10 Normas de orientação clínica no AVC: “afinal de que precisam realmente os 
 nossos doentes?” - António Pinto Camelo
12h10 - 12h20 Questões

12h20 - 12h55 Conferência: Secundary stroke prevention - the burden of recorrent stroke  
 Gary Ford 
 Presidência - Luís Cunha

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

15h00 - 19h00 Curso de AVC
 Coordenação - Fernando Pita

15h30 - 17h30 Sessão de informação à população
 Coordenação - Castro Lopes
 Aprenda o fundamental sobre AVC - Castro Lopes
 Lançamento da campanha “EU NÃO ARRISCO” - Castro Lopes
 A importância de uma alimentação saudável - Sandra Alves
 Actividade física necessidade fundamental - Demonstração prática - Rui Barros
 Cuidar e nutrir depois do AVC - Célia Lopes
 Demonstração Wise Generation
 Associação AVC - Diogo Valadas Ponte
 Testemunhos
 Questões
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O que é comum, o que é diferente
Patrícia Canhão

A doença vascular cerebral e a doença isquémica coronária 
figuram como importantes causas de mortalidade. Partilham al-
gumas semelhanças em relação à epidemiologia, aos factores 
de risco associados ao seu desenvolvimento (modificáveis e 
não modificáveis), à patogénese das lesões dos vasos (ate-
romatose carotídea e coronária). De uma forma geral, existe 
também alguma sobreposição nas várias intervenções para a 
prevenção primária e prevenção secundária da doença isqué-
mica cardíaca e cerebral. No entanto, a par de vários pontos 
comuns, existem também especificidades para cada uma dos 
territórios vasculares cerebral e coronário. Cita-se como exem-
plo que, enquanto que a obstrução coronária é a principal cau-
sa de enfarte de miocárdio, existem outras causas de acidente 
vascular cerebral (AVC) para além da ateromatose de vasos 

de grande ou médio calibre. Por outro lado, a doença vascular 
cerebral pode também manifestar-se como hemorragia cere-
bral, alargando o espectro e gravidade das doenças vasculares 
cerebrais. A doença isquémica aguda, que resulta de obstrução 
de vasos da circulação cerebral ou coronária, requer reconhe-
cimento urgente por parte da população e caminhos eficientes 
para conduzir os doentes a unidades específicas para terapêu-
tica emergente: a “Via Verde de AVC” e “Via Verde Coronária”. 
Através do exemplo da lesão isquémica aguda – enfarte do 
miocárdio ou AVC – e aprofundando o tópico dos tratamentos 
de reperfusão vascular, analisam-se algumas semelhanças 
mas sobretudo as várias especificidades do coração e do cé-
rebro.

Investigação Etiológica do AVC
Fernando Pita

Porque teve este doente, neste momento, este AVC e o que 
foi que o provocou?

Divide-se em duas partes sequenciais, mas que são um con-
tínuo

1. Investigação diagnóstica do defeito neurológico de insta-
lação ictal

• Qual a avaliação diagnóstica a realizar na urgência?

• Quais os Stroke mimics mais frequentes?

2. Investigação etiológica

• Que investigação básica de rotina deve ser efectuada?

• Que investigação sequencial em doentes seleccionados?

AVC Criptogénico
Catarina Fonseca

Actualmente cerca de 30% dos acidentes vasculares cere-
brais (AVC) isquémicos são classificados como criptogénicos, 
após uma extensa investigação etiologica. A fibrilhação auricu-
lar paroxistica é responsável por uma fracção destes acidentes 
vasculares cerebrais, mas é apenas uma parte da explicação. 
Estados transitórios de hipercoaguabilidade, alterações na 

autoregulação cerebral e vasosespamo, mecanismos hemodi-
nâmicos, ruptura de placas vulneráveis são outras possiveis 
causas de AVC criptogénico. Avanços no conhecimento sobre 
fisiopatologia do AVC e nos métodos auxiliares de diagnóstico 
permitirão, no futuro, reduzir os AVCs classificados como crip-
togénicos.

Sequelas Neurológicas da Cirurgia Cardíaca
Armando Abreu

A disfunção neurológica é considerada como uma das etio-
logias mais importantes de morbilidade e mortalidade após a 
cirurgia cardíaca. 

Apesar dos factores relacionados com o período pós-opera-
tório constituírem apenas cerca de 20 % das causas de compli-
cações neurológicas da cirurgia cardíaca, estas complicações 
não são detectadas intra-operatoriamente; quando ocorrem du-
rante o internamento, são geralmente detectadas na unidade 
de cuidados intensivos. 

São usados dois sistemas de classificação principais para 
categorizar as lesões neurológicas centrais nos doentes sub-
metidos a cirurgia cardíaca. A primeira é essencialmente uma 
classificação clínica (inclui distúrbios do tipo I e do tipo II), en-
quanto a segunda constitui uma classificação temporal (inclui 
lesões precoces e lesões tardias).

Idade avançada, insuficiência renal, evento neurológico pré-

vio, tempo de circulação extracorporal prolongado e género 
feminino são considerados factores de risco para lesões preco-
ces, enquanto que evento neurológico prévio, diabetes, angina 
instável, doença cerebrovascular prévia, baixo débito cardíaco 
e fibrilação auricular pós-operatória são considerados factores 
de risco para lesões tardias. 

A aterosclerose da aorta constitui um factor de risco para 
lesões precoces e tardias. 

Os mecanismos de lesão subjacentes são classificados em 
cinco classes principais: causas relacionadas com o doente, 
causas relacionadas com o procedimento cirúrgico, causas 
relacionadas com o procedimento anestésico, causas relacio-
nadas com o período de circulação extracorporal e causas re-
lacionadas com o período pós-operatório. Em cada uma destas 
categorias são identificadas um conjunto de causas potenciais.
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Intracerebral Hemorrhage (ICH)
Marcos Barbosa

Intracerebral hemorrhage represents 10-15% of all cases of 
stroke (10-15 cases per 100.000 people per year). 

ICH 30-day mortality may reach 52% and half of the deaths 
occur in the first 48 hours.

Morbidity is important and only 12-39% will be independent 
after this kind of stroke.

The majority are primary (chronic hypertension, amyloid an-
giopathy) but they may be secondary (vascular malformations, 
tumors, coagulopathy).

They usually present with sudden onset of focal neurological 
deficit which progresses over time, headaches and vomiting are 
frequent (50%), loss of consciousness and seizures may occur.

CT in the acute phase and MR in certain conditions (struc-
tural lesions) are important tools in the diagnosis and mana-
gement of ICH. Angiographic evaluation is indicated when a 
vascular structural lesion is suspected.

Important prognostic factors for a patient with an ICH are: 
age, localization, initial volume, clinical condition (initial and 

deterioration), hematoma growth, intraventricular extension, 
anticoagulants/antiplatelets use and the quality of care (Stroke 
Units). 

Guidelines from the American Heart Association / American 
Stroke Association in fact recommend that patients with ICH 
should receive monitoring and management in intensive care 
units and that acute neurosurgical care should be available 
at the hospital in which patients are cared for. There is clear 
evidence that acute stroke care units reduces both death and 
dependency for patients with ICH in comparison with care on a 
general ward.

While for cerebellar hematomas the surgical indication is well 
defined and has a widespread use, there is still no evidence to 
support surgical intervention on a routine basis to improve ou-
tcome after supratentorial ICH in comparison with conservative 
management.

Recent evidence and guidelines concerning the indications 
for surgical treatment will be reviewed in this presentation.

Estenose Carotídea Assintomática
Armando Mansilha

Globalmente a história natural da placa carotídea assintomá-
tica é relativamente benigna, conforme se constata pela análise 
dos resultados dos estudos ACAS e ACST, estimando-se em 
2% o risco anual de AVC em doentes apenas em tratamento 
médico. Como tal, se é verdade que a CEA provou ter benefí-
cio nestes importantes estudos randomizados, multicêntricos e 
prospectivos, para que isso se verifique é necessário respeitar 
os critérios de selecção, conforme referido nas diferentes reco-
mendações da ESVS, SVS e ESO. 

As recomendações da ESVS foram divididas em A (suporta-
das por pelo menos um estudo randomizado de alta qualidade), 
B (suportadas por bons estudos mas não randomizados) ou C 
(baseadas apenas na opinião de figuras relevantes no meio 
científico e com boa experiência individual). As recomendações 
da SVS foram estabelecidas de acordo com o sistema GRADE 
que separa a força da recomendação (1 – forte ou 2 – fraca) 
da qualidade dos dados que a suportam (elevada, moderada, 
baixa, muito baixa). Apesar desta diferença metodológica, as 
recomendações são no essencial muito similares.

Em doentes assintomáticos a CEA está indicada para es-
tenoses > 70% (ESVS A) ou > 60% (SVS 1-Elevado /ESO) (mé-
todo NASCET), com risco cirúrgico baixo <3%, homens com 
idade inferior a 75 anos e mulheres jovens (ESVS A). O CAS 
não está indicado em doentes assintomáticos (SVS 1- Baixo /

ESO) ou apenas no âmbito de um estudo randomizado mul-
ticêntrico (ESVS C). Em doentes assintomáticos de alto risco 
provavelmente o melhor tratamento deverá ser apenas médico 
(ESVS C).

A expectativa de vida dos doentes deverá ser pelo menos 
de 5 anos e de acordo com um número crescente de opini-
ões, a taxa combinada de morbilidade neurológica, cardíaca 
e mortalidade do cirurgião deverá ser inferior a 2%, devido 
aos importantes avanços recentes em termos de tratamento 
farmacológico dos factores de risco e efeito estabilizador da 
placa. É igualmente consensual considerar que é fundamental 
caracterizar a placa, procurando estratificar o risco com base 
em diferentes parâmetros, particularmente ultrassonográficos.

Em resumo, será fundamental considerar na nossa prática 
clínica diária como critério de decisão para endarterectomia ca-
rotídea em assintomáticos, o conceito de “alto risco para AVC” 
mesmo que em doentes submetidos ao “melhor tratamento 
médico”. Devem ser considerados os seguintes factores nes-
te conceito/decisão: progressão da estenose, história de AVC/
AIT contralateral, enfarte cerebral assintomático na TAC/RMN, 
embolização espontânea no doppler transcraniano, hemorra-
gia intra-placa detectada na RMN, análise ultrassonográfica 
computadorizada da placa carotídea, reserva vascular cerebral 
diminuída.
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Cuidados Paliativos em demência vascular
Helena Bárrios

Os Cuidados Paliativos têm como objectivo central a inter-
venção em contexto de doença crónica, incurável e progressi-
va, de forma a proporcionar melhoria da Qualidade de Vida aos 
doentes e suas famílias, através da prevenção e do alívio do 
sofrimento, pela identificação precoce, avaliação sistemática e 
tratamento da dor e outros problemas físicos, psicosociais e es-
pirituais. A demência vascular é um tipo de patologia que tipifica 
a necessidade deste tipo de abordagem. Continua a não ser 
possível oferecer a estes doentes tratamentos curativos, mes-
mo fármacos dirigidos à doença têm como objectivo a melhoria 
sintomática e não um efeito modificador da doença.

As pessoas com demência têm necessidades complexas 
que se agravam com a progressão da doença. A intervenção 
paliativa, actuando de forma integrada no cuidado global ao 
doente, tem lugar desde as fases mais precoces, assumindo 
um papel preponderante no período de fim de vida. 

A discussão de directivas antecipadas de vontade, a ponde-

ração da adequação de opções terapêuticas e diagnósticas, ao 
longo de todo o curso da doença, questões relacionadas com 
alimentação e hidratação em fim de vida, e o tratamento de 
sintomas são exemplos de áreas de intervenção prioritária das 
equipas de cuidados paliativos, nos doentes com demência.

A prestação de Cuidados Paliativos exige assim a disponi-
bilidade de uma equipa multidisciplinar, com conhecimentos 
teóricos e experiência prática sólida e fundamentada sobre a 
doença, prognóstico, terapêutica e questões éticas e legais. 
Num contexto de tomada de decisão complexa a equipa deve 
ainda possuir competências de comunicação optimizadas, que 
permitam consensualizar com a família, restantes técnicos e 
doente (sempre que possível) planos de intervenção que vão 
ao encontro dos desejos e necessidades do doente, de forma 
a maximizar o conforto, e garantir um percurso de doença e um 
fim de vida digno em consonância com os valores do doente.

Doença Vascular Cerebral na Gravidez
Patrícia Canhão

No decurso da gravidez ocorrem mudanças fisiológicas e 
patofisiológicas que aumentam o risco de acidentes vasculares 
cerebrais (AVC). Exemplos dessas mudanças são as altera-
ções nos fatores de coagulação, hemoconcentração, disfunção 
endotelial e inflamação, e diminuição do tono cerebrovascular.

A gravidez determina aumento do risco de AVC (incidência 
de 11 a 34 por 100.000 partos versus 10,7 por 100.000/ ano em 
mulheres não-grávidas em idade reprodutiva). O risco é maior 
na fase final da gravidez e no puerpério.

Os factores de risco (FR) na gravidez são os FR habituais: 
HTA, tabagismo, doença arterial, algumas cardiopatias, dislipi-
demia, trombofilia, embolia paradoxal, abuso de drogas. Têm 
sido mencionados outros FR particularmente para a mulher 
grávida: idade superior a 35 anos, enxaqueca com aura, raça 
negra e drepanocitose. Existem também FR inerentes à gra-
videz e que aumentam o risco de AVC: parto por cesariana, 
HTA induzida pela gravidez, infeção pós-parto e pré-eclampsia/
eclampsia.

As doenças vasculares que ocorrem durante a gravidez são 
de dois tipos: trombose (incluindo enfarte arterial ou venoso) 
e hemorragia (incluindo hemorragia intracerebral e hemorragia 

subaracnoideia). O AVC isquémico, hemorragia intracerebral, 
hemorragia subaracnoideia e trombose venosa cerebral têm as 
características habituais destas condições. 

Existem ainda situações vasculares cerebrais únicas à gra-
videz e que se podem manifestar com AVC ou episódios seme-
lhantes a AVC: pré-eclampsia ou eclampsia, HELLP (hemólise, 
elevação de enzimas hepáticos, baixa de plaquetas), angiopa-
tia pós-parto (síndrome de vasoconstrição cerebral reversível), 
embolismo do líquido amniótico, embolismo trofoblasto, embo-
lismo de líquido amniótico e gasoso, e que interessa conhe-
cer para estabelecer o diagnóstico diferencial entre diferentes 
apresentações clínicas. 

Revêm-se algumas destas complicações vasculares cere-
brais associadas à gravidez (ou puerpério). Serão apresen-
tados casos clínicos ilustrativos. Serão discutidos aspetos 
relacionados com a segurança de realização de exames com-
plementares de diagnóstico na mulher grávida e amamentação 
(e.g. radiações ionizantes, contrastes iodados ou gadolíneo). 
Serão abordados aspectos relacionados com a segurança da 
administração de terapêuticas convencionais (incluindo a trom-
bólise, antiagregação e anticoagulação).

Especificidades da prevenção de AVC na mulher
Carla Ferreira 

Este tema aborda recomendações relativas àqueles factores 
de risco vascular que são específicos da mulher e à enxaqueca 
com aura. 

Assim, para prevenir pré-eclampsia, recomenda-se que seja 
administrada aspirina em baixa dose, a partir da 12a semana 
de gestação, às mulheres com história de hipertensão arterial, 
bem como suplementação de cálcio se a sua ingestão for bai-
xa. Por causa do aumento posterior de incidência de AVC e 
HTA, nas mulheres com pré-eclampsia, esta deve ser sempre 
inquirida e registada na história clínica como fator de risco.

Em relação aos contraceptivos orais, cujo risco vascular au-
menta na presença de tabagismo e eventos trombóticos pré-
vios, recomenda-se tratamento agressivo dos factores de risco 
adicionais, se a sua manutenção for considerada. Recomenda-

-se medição da tensão arterial antes do início do seu uso, mas 
não estudos de trombofilias.

Terapia hormonal de substituição não deve ser usada para 
prevenção de AVC no período pós menopausa. 

Mulheres com enxaqueca com aura devem suspender hábi-
tos tabágicos e ser alertadas para o aumento de risco vascular, 
perante o uso de contraceptivos orais. 

Um último parágrafo para a aspirina, cujo uso em preven-
ção primária pode ser considerado nas mulheres acima dos 65 
anos, se HTA estiver controlada e o benefício na prevenção do 
AVC isquémico e enfarte do miocárdio ultrapassar o risco de 
hemorragia gastrointestinal e intracraniana.
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Normas de Orientação Clínica no AVC:
Afinal de que precisam realmente os nossos doentes?
António Pinto Camelo

O AVC constitui a principal causa de morbilidade e incapaci-
dade crónica ao nível da Europa. Actualmente, a maioria dos 
doentes sobrevive após o primeiro evento de AVC mas podem 
persistir sequelas graves com implicações funcionais signifi-
cativas. Após o AVC, o cérebro possui potencial de reorgani-
zação. Estudos recentes sugerem que é possível influenciar 
positivamente a neuroplasticidade através de um programa 
terapêutico multidisciplinar, potenciando a capacidade de re-
paração cerebral. A prática clínica em Portugal, direccionada 
pelas NOCs em vigor, tende a limitar o tratamento aos primei-
ros seis meses após o AVC, assumindo que, após essa fase, já 
não haverá benefício em manter o tratamento de reabilitação. 
Levanta-se, assim, a questão de qual a justificação para defi-
nir este patamar temporal vigente nas NOCs (que não parece 
apoiar-se em critérios clínicos ou científicos), apenas em medi-
das de poupança/racionamento. A prática dos grandes centros 
internacionais evidencia que o tratamento de reabilitação pode-
rá estender-se durante semanas, meses ou anos, dependendo 
de inúmeras variáveis (características sociobiodemográficas 
do doente, a localização, tipo e extensão da lesão cerebral, 

desenvolvimento de complicações após o AVC, potencial de 
recuperação, neuroplasticidade, resposta ao tratamento, entre 
outras). Estas normas (NOCs) tendem a restringir o tratamento 
, não apenas nas lesões encefálicas como em todas as outras 
patologias, colocando grandes obstáculos que dificultam e im-
pedem o acesso dos doentes aos tratamentos a que deveriam 
ter direito. Em conclusão, a implementação de NOCs acerca da 
reabilitação após AVC deveria ter em linha de conta a evidên-
cia corrente relativa à neuroplasticidade, seus mecanismos e 
o potencial de recuperação clínica e funcional após AVC. Nor-
mas de prescrição restritivas constituem uma limitação franca 
ao tratamento e são, de acordo com vários pareceres já devida-
mente divulgados, incluindo da Ordem dos Médicos, um grave 
atropelo aos direitos dos doentes sendo por isso inaceitáveis. 
O reconhecimento da individualidade de cada caso clínico bem 
como do seu específico potencial de recuperação pressupõe 
que o tratamento seja adaptado a cada situação, sempre com o 
objectivo de incrementar a funcionalidade, a qualidade de vida 
e a participação na sociedade.

Avanços na Reabilitação do AVC: robótica e neuromodulação
Linamara Rizzo Battistella

A melhoria expressiva dos recursos diagnósticos e dos cui-
dados clínicos e portanto maior sobrevivência destes pacien-
tes, amplia o desafio de garantir o tratamento de reabilitação 
precoce e adequado. 

Algumas questões emergem no cenário científico dependen-
tes dos novos paradigmas que permeiam o conhecimento e as 
pesquisas em Medicina Física e de Reabilitação. 

 Algumas destes desafios podem ser resumidos quando fala-
mos em adicionar novas tecnologias na saúde : 

1- Reconhecer o nível de evidência Científica para as inter-
venções clinicas empregadas na Reabilitação,

2- o consenso sobre avaliações de resultados de ensaios 
clínicos em Reabilitação de estudos multicentricos. 

Algumas das respostas estão conectadas com os avanços 
obtidos na área da Robótica e Neuromodulação . A utilização 
de parâmetros objetivos de avaliação das habilidades motoras 
e o reconhecimento do controle motor como medida objetiva 
da plasticidade cerebral deu a robótica um espaço formal na 
avaliação da condição funcional e no processo de Reabilitação. 
A neuromodulação associa-se aos processos de intervenção 
funcional minimizando os efeitos deletérios de alterações cog-
nitivas como a depressão, e oportunizando o equilíbrio cortical 
e assim potencializando as funções cerebrais . A neuromodula-
cao muito estudada nas dores crônicas, mostra-se como uma 
estratégia promissora na reabilitação pós-AVC e em associa-
ção com as terapias robóticas abre novas perspectivas para a 

compreensão da plasticidade cerebral.

Em estudo realizado no IMREAFMUSP obtivemos os se-
guintes resultados quanto a Terapia robótica (RT) e de con-
tenção induzida (CIT) em relação à reabilitação de indivíduos 
com sequela de AVC, submetidos a recuperação funcional de 
membros superiores por meio de dispositivo robótico versus 
terapia por contensão induzida. 46 pacientes com AVC foram 
randomizados para receber um ou outro tipo de reabilitação. 
O grupo RT (n=18; 61.1±12.3 anos) realizou 36 sessões e o 
grupo CIT (n=16; 59.0±14.5 anos), 20 sessões de terapia con-
vencional, mais 10 dias de TCI (6hs/dia). Todos os voluntários 
realizaram avaliação da qualidade de vida por meio da Stroke 
Impact Scale (SIS) antes e depois da intervenção com follow-
-up de 3 meses. Em ambos os grupos, o escore total do SIS 
melhorou após a intervenção e foi mantido após 3 meses. Ape-
nas no RT o domínio força melhorou após a intervenção, porém 
houve diferença ao comparar o pré intervenção e o seguimento 
de 3 meses em relação ao CIT. Os domínios memória, emo-
ção, comunicaçao não apresentaram diferenças o que sugeriu 
associar a neuromodulação a este estudo O domínio função 
melhorou em ambos os grupos após a intervenção com per-
manência da melhora após 3 meses. Os dados referentes aos 
ganhos quanto a qualidade de vida e os resultados funcionais 
permitem afirmar que o TR é satisfatória ( comparação de não 
inferioridade) quando comparada a CTI( considerada padrão 
ouro), e tem como vantagens a redução do tempo de terapia, a 
facilidade de aplicação,e a possibilidade de medidas objetivas 
que facilitam as comparações entre estudos multicentricos .
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CC1. Cavernomatose cerebral familiar – Uma família portuguesa com  
 uma nova mutação no gene CCM1
João Pedro Marto1, Inês Gil2, Sofia Calado3, Miguel Viana-Baptista3

1-Interno Ano Comum do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Neurorradiologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental; 3-Serviço de Neurologia do Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; CEDOC – Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

Introdução
Os cavernomas cerebrais são malformações vasculares que 

apresentam uma prevalência de 0,1-0,5% na população em 
geral, sendo que se estima que constituam 5-13% de todas as 
malformações vasculares. Na sua maioria ocorrem como casos 
esporádicos, no entanto, em 20% dos doentes são identifica-
das formas familiares autossómicas dominantes. Mais de 150 
mutações em três genes (CCM1/ KRIT1, CCM2/ MGC4607, 
CCM3/ PDCD10), com penetrância clínica e imagiológica in-
completa, foram descritas. Esta variabilidade dificulta a identi-
ficação de portadores, desconhecendo-se a totalidade de mu-
tações destes genes e suas implicações. Apresentamos uma 
família portuguesa com uma nova mutação do gene CCM1 / 
KRIT1.

Caso clínico
 A doente índex, do sexo feminino, com 65 anos, iniciou há 

10 anos crises parciais complexas, à data medicada e com bom 
controlo. Na investigação realizou EEG que revelou actividade 
paroxística temporal e o estudo por RM-CE identificou múltiplos 
cavernomas bilaterais em localização supra e infratentorial. O 
estudo genético documentou uma mutação em heterozigotia 
do gene KRIT1 ainda não descrita na literatura – c.1927C>T 
(p.Gln643*). A doente pertence a uma fratria de três irmãs, to-
das com múltiplas malformações cavernomatosas documenta-
das. Uma das irmãs, de 67 anos, iniciou aos 61 anos quadro 

epiléptico com crises tónico-clónico generalizadas, tendo sido 
documentado na investigação um AVC hemorrágico frontal di-
reito e múltiplos cavernomas bilaterais, supra e infratentoriais. 
Um ano após o diagnóstico, iniciou nova sintomatologia epilép-
tica com crises parciais complexas, contudo sem evidência de 
re-hemorragias. Em 2014 teve novo AVC hemorrágico, agora 
temporal direito. Apesar da progressão do número e tamanho 
das lesões, manteve-se atitude conservadora com evolução fa-
vorável. A outra irmã, de 69 anos de idade e sem compromisso 
funcional, teve como apresentação um AVC hemorrágico ce-
rebeloso aos 29 anos, tendo sido posteriormente objectivados 
múltiplos cavernomas cerebrais. A salientar ainda na história 
familiar, um tio paterno com epilepsia de início na idade adulta, 
e um primo em 3o grau na família paterna, submetido a cirurgia 
a cavernoma cerebral manifestado clinicamente por epilepsia, 
na 3a década de vida.

Conclusão
 Apresenta-se um caso de uma família com cavernomatose 

cerebral familiar com uma mutação no gene CCM1 ainda não 
descrita na literatura. Encontrando-se o restante estudo gené-
tico em curso, a patogenicidade da mutação é admitida uma 
vez que determina um codão stop. A caracterização do fenótipo 
clínico-imagiológico e do genótipo, tal como a correlação entre 
estes, são fundamentais para estabelecer diferentes prognósti-
cos e estratégias terapêuticas.

CC2. Mutação no gene de ADA2 e Síndrome de Sneddon familiar
Gustavo C Santo1, José Brás2, Rita Guerreiro2, Joana Ribeiro1, João Freitas1, Fernando Silva1, Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra; 2-University College London Institute of Neurology, London, England
E-mail: gustavo.mtato@gmail.com

Introdução
As mutações no gene CECR1, que codifica a enzima ADA2, 

foram recentemente identificadas e associadas a um espectro 
de manifestações clínicas em crianças, que inclui AVC em ida-
de ultra-precoce e vasculopatia sistémica ou vasculite liveloide.

Caso familiar
 Descreve-se uma família constituída por nove irmãos, cinco 

dos quais iniciaram livedo racemosa nos membros inferiores e 
tronco na segunda década de vida, associado a febre intermi-
tente e ulcerações nas pernas, com carácter sazonal. Quatro 
deles desenvolveram quadros compatíveis com AVC isquémi-
co, hemorrágico ou ambos, a partir da terceira década.

Foi realizada sequenciação de exomas em dois irmãos 

e identificada uma nova mutação heterozigótica compos-
ta no gene CECR1: NM_177405; c.[355A→G];[424G→A], 
p.[(T119A);(G142S)]. Recorreu-se à sequenciação Sanger para 
estender a análise a outros elementos da família, confirmando 
a mutação heterozigótica composta e a completa segregação 
da mutação e da doença.

Conclusão
 Estes achados expandem o fenótipo associado a mutações 

no gene CECR1, passando a incluir um início mais tardio de 
doença. Sugerem, por outro lado, que as mutações neste gene 
podem ser mais frequentes do que inicialmente se suspeitava, 
podendo estar associados a um maior espectro de distúrbios.
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CC3. Euforia pós-AVC: alterações do comportamento associadas a  
 enfarte do núcleo subtalâmico esquerdo
Margarida Calejo1, Tiago Rodrigues2, Joana Damásio1, Carlos Correia1, Alexandre Mendes1

1-Serviço de Neurologia; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, Porto
E-mail: mgcalejo@gmail.com

Introdução
As lesões isquémicas isoladas do núcleo subtalâmico (STN) 

são situações raras e classicamente, estão associadas a qua-
dros de hemicoreia/hemibalismo. No entanto, também é conhe-
cido o desenvolvimento de alterações comportamentais, como 
desinibição, irritabilidade e comportamentos compulsivos.

Caso clínico
 Mulher de 65 anos, com antecedentes de hipertensão arte-

rial não controlada e depressão crónica, medicada com olan-
zapina 5mg/dia e rivotril 0,5mg/dia, com instalação súbita de 
hemicoreia direita e alteração marcada do comportamento e 
do humor, com desinibição, riso fácil/euforia e comportamento 
impulsivo, que contrastavam com o comportamento habitual da 
doente. Na segunda TC cerebral, 24 horas após a admissão, 
foi identificada lesão consistente com enfarte recente na região 
do núcleo subtalâmico esquerdo, em território de ramos per-
furantes da artéria coroideia anterior, da artéria comunicante 
posterior ou das artérias coroideias posteromediais. Após estu-
do vascular e dada a hipertensão arterial não controlada foi as-

sumida etiologia de doença dos pequenos vasos. Foi medicada 
com anti-agregante plaquetário e foi aumentada a dose do neu-
roléptico. Ocorreu ligeira melhoria da coreia e das alterações 
do comportamento nos primeiros dias. A doente permanece em 
seguimento.

Discussão / Conclusão
 As lesões vasculares dos STN foram classicamente asso-

ciadas ao aparecimento de coreia. Com o desenvolvimento 
da estimulação a alta frequência dos STN, para tratamento de 
Doenças do Movimento, surgiu marcado interesse nas funções 
não motoras dos STN. Além de participar no circuito motor, o 
STN participa em circuitos associativo e límbico, e tem como 
função a inibição de movimentos e de comportamentos inde-
sejados. A lesão isquémica do STN, geralmente associada a 
doença de pequenos vasos, além da coreia, pode associar-se 
a alterações agudas do comportamento, como euforia, irritabi-
lidade ou desinibição, que devem ser consideradas no trata-
mento do doente.

CC4. Hemicoreia como manifestação inaugural de síndrome dos anti 
 corpos antifosfolipídicos
Paula Salgado1, Nidia Pereira3, José Eduardo Alves2, Manuel Correia1, Carlos Correira1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar do Porto, Porto; 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto, Porto;
3-Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Matosinhos
E-mail: paulasalgado88@gmail.com

Introdução
O síndrome dos anticorpos antifosfolipídicos pode fazer-se 

associar a um grande e variado espectro de manifestações 
neurológicas, que podem surgir durante o curso da doença ou 
serem a sua manifestação inaugural. Entra elas incluem-se os 
distúrbios do movimento onde a coreia apesar de ser a mais 
frequente, é considerada uma manifestação neurológica rara 
em doentes com síndrome dos anticorpos antifosfolipídicos. O 
mecanismo responsável pelo surgimento de coreia neste doen-
tes não está ainda completamente esclarecido.

Caso clínico
 Mulher de 22 anos, saudável, a tomar anticoncepcional 

oral, que em Junho de 2014 subitamente iniciou movimentos 
involuntários abruptos, breves, irregulares dos membros direi-
tos e que interferiam com as suas actividades. Nos últimos 3 
meses teve dois episódios transitórios de perda de visão do 
olho esquerdo, sugestivos de amaurose fugaz e um outro epi-
sódio caracterizado por ligeira disfasia e parésia da mão direita, 
sugestivo de isquemia em território cortical da artéria cerebral 
média esquerda. Ao exame neurológico apresentava hemico-

reia direita. A ressonância magnética (RM) cerebral mostrou 
lesão isquémica de localização fronto-opercular e frontal lateral 
esquerdas, focos de hipersinal em T2 dispersos na substân-
cia branca e ausência de alterações nos gânglios da base. Do 
restante estudo efectuado apresentava trombocitopenia, pro-
longamento do aPTT e positividade para os anticorpos anti-
-cardiolipina, anti-beta2 glicoproteína I e para anticoagulante 
lúpico. O líquor era normal e foi excluída fonte cardioembólica. 
Pela presença de um critério clínico (evento vascular) e positi-
vidade para os anticorpos antifosfolipídicos, além da presença 
de outras manifestações associadas (coreia e trombocitope-
nia), assim como alterações na RM cerebral compatíveis, foi 
feito o diagnóstico de síndrome dos anticorpos tratamento com 
haloperidol e hipocoagulação oral.

Conclusão
 Procuramos com este caso clínico relembrar a hemicoreia-

como uma possível manifestação inaugural de síndrome dos 
anticorpos antifosfolipídicos, salientando a importância de con-
siderar esta patologia no diagnóstico diferencial, permitindo o 
seu reconhecimento precoce e tratamento atempado.
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CC5. Invasores da microcirculação – Malária fulminante
Sara Varanda1, Ana Filipa Santos1, Sofia Rocha1, Carla Ferreira1, Álvaro Machado1

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina Interna do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
A malária continua a ser uma causa de mortalidade impor-

tante no mundo, apresentando desfechos especialmente dra-
máticos em indivíduos sem contacto prévio com o agente. Em 
2011 foram notificados 58 casos importados em Portugal. A 
complicação neurológica mais temida, malária cerebral, apre-
senta uma taxa de mortalidade estimada entre 15 e 20%.

Casos clínicos
 Doente do género masculino, de 30 anos, previamente sau-

dável, admitido por febre (temperatura máxima 40°C), mal es-
tar geral, astenia, mialgias e sudorese profusa com início cinco 
dias antes, enquanto estava a trabalhar na Guiné Equatorial. 
Estava febril, sem outras alterações aos exames físico e neu-
rológico. Estudo analítico demonstrou lesão renal aguda, au-
mento da proteína C-reactiva, trombocitopenia, citólise hepá-
tica e hiperbilirrubinemias directa e total, sem leucocitose nem 
anemia. Detectada a presença de antigénios de Plasmodium 
falciparum, vivax e ovale, com índice de parasitemia de 33%. 
Instituído tratamento com quinino e doxiciclina. Aproximada-
mente 24 horas depois, apresenta disfasia e défice motor do 

hemicorpo direito. Realiza TC cerebral que não evidencia en-
fartes recentes mas sugere redução das dimensões do sistema 
ventricular. Observação oftalmológica sem retinopatia. Iniciada 
terapêutica anti-edematosa. Descida do índice de parasitemia 
para 16% mas queda de cerca de 3g/dL no valor de hemoglo-
bina. Nas horas seguintes, progressiva deterioração neuroló-
gica com necessidade de sedação e entubação orotraqueal. 
Instalação de edema cerebral difuso em menos de 48 horas. 
Angio-TC cerebral demonstra a presença de fluxo filiforme ape-
nas nas porções proximais das artérias do polígono de Willis. 
Provas de morte cerebral confirmatórias.

Conclusões
 O envolvimento cerebral na malária é fulminante, não exis-

tindo actualmente tratamento dirigido, além dos anti-maláricos. 
Apesar de conhecida há muito tempo, a malária continua a ser 
responsável por milhões de mortes em todo o mundo. Recen-
temente, com a mobilidade populacional, aumenta o número de 
casos nos países desenvolvidos. É urgente o desenvolvimento 
de novas armas profilácticas e terapêuticas de forma a conse-
guir actuar após o diagnóstico.

CC6. AVC após fístula aurículo-esofágica pós ablação por 
 radiofrequência de fibrilhação auricular
Henrique Miguel Delgado1, Raquel Barbosa1, Nuno Inácio2, Diogo Cavaco3, Sofia Calado1

1-Serviço Neurologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-Serviço Neurologia do Hospital Beatriz Ângelo;
3-Serviço Cardiologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
E-mail: henriquedelgado.neuro@gmail.com

Introdução
A terapêutica não farmacológica de fibrilhação auricular 

com ablação por radiofrequência apresenta baixa incidência 
de complicações, nomeadamente neurológicas. Os valores 
variam entre autores e entre técnica, 1% para via cirúrgica e 
0,05% para via percutânea. O prognóstico depende de rápido 
diagnóstico e terapêutica mas com mortalidade 40-80%. Apre-
sentamos caso clínico demonstrativo de várias complicações 
com rápida tradução clinica.

Caso clínico
 Doente sexo masculino, 64 anos, com factores de risco vas-

culares conhecidos, medicado com rivaroxabano, atorvastati-
na, amiodarona e atenolol, com controlo de FA com ablação por 
radiofrequência em Maio 2014. Desenvolve em 28/Junho 2014 
febre e horas depois quadro súbito de disartria com síndrome 
motor esquerdo. Os défices focais apresentaram carácter flu-
tuante ao longo das horas seguintes, associando-se também 
de forma flutuante síndrome motor direito, afasia e perturba-
ção da consciência. TC-CE não revelou alterações. No serviço 
de urgência iniciou crises focais motoras com generalização 
secundária, que não cederam a benzodiazepinas, fenitoína e 
valproato, tendo cedido apenas a indução de coma com propo-
fol. Realizada punção lombar com resultados não patológicos. 
RX de tórax com apagamento do seio costofrénico esquerdo, 
reforço hilar direito e cardiomegália. Realizado ecocardiograma 
que revelou ar no ventrículo esquerdo. TAC abdomino-pélvica 
sem alterações de relevo e TAC torácica com alterações que 
favoreceram hipótese de fístula esófago auricular esquerda. 

Iniciou antibioterapia empírica com piperacilina-tazobactam e 
foi transferido para Hospital com Serviço de Cirurgia Cardíaca, 
com cirurgia de urgência que decorreu nas horas seguintes. 
Realizada cervicostomia com encerramento do topo distal do 
esófago e gastrectomia parcial e gastrostomia de alimentação. 
No pós-operatório foi tentado extubação sem sucesso, apre-
sentando quadro neurológico sugestivo de estado minimamen-
te consciente, que mantém. O estudo RM CE 22/Julho/2014 
evidenciava enfarte isquémico cortico-subcortical extenso 
do território ACM direita e parcial ACM esquerda, com acha-
dos de hemorragia petequial cortical bilateral extensa, ainda 
em reabsorção, bem como alterações sugestivas de necrose 
laminar cortical frontoparietal bilateral de predomínio direito, 
possivelmente sequelar a estado de mal epiléptico vs encefa-
lopatia hipóxico-anóxica. Durante internamento realizado con-
trolo electroencefalográfico com destaque para actividade base 
5-6Hz, sem diferenciação, sem reactividade e sem actividade 
epileptiforme. Actualmente, doente mantém estado neurológi-
co compatível com estado minimamente consciente e aguarda 
vaga na RNCCI, sem registo de novos défices focais ou even-
tos comiciais.

Conclusão
 Com o caso clínico apresentado pretendemos mostrar uma 

das complicações mais raras da ablação de FA, fístula aurí-
culo-esofágica e posteriores complicações neurológicas, mul-
tienfartes isquémicos bilaterais de provável embolia gasosa, 
lesões hipóxico-anóxicas e estado mal epiléptico.
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CC7. Erro inato do metabolismo como causa de Acidente Vascular  
 Cerebral isquémico no jovem
Miguel Oliveira Santos, Ruth Geraldes, Teresa Pinho e Melo
Unidade de Acidente Vascular Cerebral, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: migueloliveirasantos@hotmail.com

Introdução
A Homocistinúria Clássica (HC) é uma doença multissistémi-

ca, autossómica recessiva, causada pela deficiência da enzima 
cistationina β-sintase (CBS). Caracteriza-se por hiperhomocis-
teinémia grave, hipermetioninémia e excreção urinária aumen-
tada de homocistina.

Os eventos tromboembólicos são complicações frequentes e 
ocorrem no território cerebrovascular em cerca de 32% dos ca-
sos. Os mecanismos fisiopatológicos normalmente envolvidos 
são a aterogénese prematura e trombose in situ. 

Caso clínico
 S.A.J.P., 18 anos, com défice cognitivo ligeiro e filho de pais 

consanguíneos, internado por instalação súbita de diminuição 
da força muscular do hemicorpo esquerdo. Cerca de 24 horas 
antes, teve episódio súbito de cefaleia fronto-parietal direita 
que atingiu a intensidade máxima em poucos segundos e in-
tensidade moderada. O exame neurológico revelou extinção 
sensitiva à esquerda, hemianópsia homónima esquerda, olhar 
preferencial para a direita, parésia facial central esquerda, he-
miplegia esquerda e hemi-hipoestesia álgica esquerda (NIHSS 
17). Objectivou-se ainda morfótipo marfanóide, alta miopia bi-
lateral e escoliose dorsal.

A TC-CE e a RM-CE mostraram enfarte isquémico agudo do 
território da artéria cerebral média (ACM) direita. A angiogra-
fia convencional revelou oclusão da ACM direita com aspectos 
sugestivos de dissecção intracraniana, sem outras alterações 

vasculares. Por apresentar contraindicações para trombólise 
com rtPA endovenoso (> 4.5 horas), foi submetido a trombecto-
mia mecânica, mas sem sucesso.

Laboratorialmente salientou-se hiperhomocisteinémia grave 
(170.6 μmol/L). A cromotografia de aminoácidos e ácidos orgâ-
nicos foi sugestiva de HC. 

Foi iniciado anti-agregante plaquetário e suplementação com 
piridoxina, ácido fólico e vitamina B12.

O doente recuperou parcialmente (NIHSS 7) ao fim de 3 me-
ses. 

Discussão
 Na investigação etiológica do AVC isquémico no jovem é 

discutível a valorização das alteração da homocisteinémia. No 
entanto, a hipótese de HC não deve ser descurada na presen-
ça de hiperhomocisteinémia grave (>100 μmol/L), sobretudo 
quando existem aspectos fenotípicos sugestivos.

Encontram-se descritos apenas dois casos de HC que cur-
saram com AVC isquémico secundário a dissecção arterial dos 
vasos cervicais. Apresentou-se ao que parece ser o primeiro 
caso de dissecção arterial intracraniana como mecanismo de 
AVC isquémico na HC. 

Nesta doença metabólica, a prevenção secundária do AVC 
isquémico deve incluir como meta a redução e controlo da ho-
mocisteinémia dado se correlacionar com a redução do risco 
de eventos cerebrovasculares.

CC8. Hemorragia subaracnoideia e síndrome de Miller-Fisher em  
 criança com anemia de células falciformes: qual a relação?
Joana Morgado1, Sandra Jacinto2, Manuel Manita3, Ana Soudo4, Carla Conceição5, Paula Kjollerstrom6, Rita Silva2

1-Serviço Neurologia, Hospital Santo António dos Capuchos; 2-Serviço Neurologia Pediátrica, Hospital Dona Estefânia;
3-Unidade CerebroVasculares e de Neurossonologia, Hospital São José; 4-Serviço Medicina Física e Reabilitação, Hospital Dona Estefânia;
5-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Dona Estefânia; 6-Unidade de Hematologia, Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central
E-mail: joanacmorgado@gmail.com

Introdução
A hemorragia subaracnoideia (HSA) em crianças com ane-

mia de células falciformes (ACF) é rara. Esta pode resultar da 
rotura de um aneurisma ou malformação arteriovenosa ou sur-
gir na sequência de hipertensão arterial, transfusão de concen-
trado de eritrócitos (CE) ou corticoterapia. A co-existência de 
uma polineuropatia inflamatória aguda do espectro da síndro-
me de Miller-Fisher (SMF) é ainda mais rara.

Caso clínico
 Criança de 5 anos, sexo masculino, com diagnóstico de ACF, 

sem outros antecedentes de relevo. Submetido electivamente 
a herniorrafia umbilical, tendo realizado protocolo de transfu-
são de CE duas semanas antes e na véspera da intervenção 
e hiperhidratação. Horas depois da cirurgia, iniciou um quadro 
de cefaleia frontal intensa com fotofobia e vómitos, não apre-
sentando alterações ao exame neurológico. Realizou TC-CE e 
RM encefálica que mostraram uma HSA aguda na região pa-
rietal interna esquerda, com angioRM sem alterações. Iniciou 
medicação com nimodipina e realizou dopplers transcrania-
nos seriados, inicialmente a mostrar vasoespasmo moderado 
na circulação vertebro-basilar que depois normalizaram. Sete 
dias após o início do quadro sugiu uma limitação da abdução 

do olho esquerdo e paresia facial periférica direita, seguido de 
irregularidade do padrão respiratório e hipoxemia, com neces-
sidade de ventilação mecânica. Repetiu RM-CE que já não 
mostrava sinais de HSA, mostrando apenas pequenas lesões 
isquémicas agudas na região frontal direita e parietal esquerda, 
pelo que se realizou de seguida uma exsanguíneo-transfusão 
parcial dada a Hb de 10.5mg/dl e a HbS de 53%. Após redução 
da sedação, foi notada uma paresia incompleta bilateral do 3o 
nervo craniano e do 6o nervo também bilateralmente, ROTs 
fracos nos membros superiores e abolidos nos membros infe-
riores e, posteriormente, notada ataxia da marcha. Por suspeita 
de S. Miller-Fisher foi colhido LCR com exame citoquímico sem 
alterações, realizou EMG que foi sugestivo de polineuropatia 
sensitiva axonal, com anticorpos antigangliosídeo negativos. 
Fez 2 dias de imunoglobulina humana (1G/Kg/dia) verificando-
-se melhoria progressiva do quadro.

Conclusão
 Descreve-se um caso de uma criança com ACF que apre-

sentou uma HSA e uma síndrome de Miller-Fisher, sendo esta 
coexistência rara e sem outros casos descritos na literatura. 
Discute-se a sua fisiopatologia, podendo tratar-se de uma 
eventual causalidade ou apenas de uma coincidência.
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CC9. Hemorragias intraventriculares recorrentes e siderose 
 superficial em doente previamente submetida a intervenção 
 neurocirúrgica
João Mota1, Ana Filipa Santos2, Ricardo Maré2, Rui Almeida3, João Pinho2, Carla Ferreira2

1-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior – Barcelos; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
3-Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga
E-mail: joao.orlando.mota@gmail.com

Introdução
A siderose superficial é uma condição rara causada pela de-

posição de hemossiderina no sistema nervoso central secun-
dária a episódios recorrentes de hemorragia ventricular ou su-
baracnoideia. Cerca de 65% dos casos apresentam uma causa 
identificável, sendo os tumores do sistema nervoso central em 
algumas séries (tanto pré como pós-operatoriamente) a etiolo-
gia mais frequente (21%).

Casos clínicos
 Doente do género feminino, 67 anos, antecedentes de cirur-

gia a meningioma em 2000, hipertensão arterial e dislipidemia. 
Em 2005 internamento por cefaleias, apatia e alteração da 

linguagem. Apresentava olhos preferencialmente fechados, 
disfasia motora, paresia do abducente direito e sulco nasoge-
niano direito mais apagado. RM CE revelou conteúdo líquido 
nos ventrículos laterais que se encontravam dilatados assime-
tricamente, de predomínio esquerdo, com apagamento dos sul-
cos desse lado; sem captações anómalas de contraste. Angio-
grafia cerebral: sem fístulas, malformações arteriovenosas ou 
aneurismas. EEG: actividade de base lenta (7-8 Hz), irregular e 
de baixa amplitude; surtos de actividade lenta (5-6 Hz) fronto-
temporal esquerda. Estudo analítico alargado (incluindo infec-
cioso, imunológico e marcadores tumorais) negativo. Punção 
lombar - pressão de abertura > 50 cmH2O, LCR com 62 célu-
las, 30000 eritrócitos; proteínas e glicose normais, virológico e 
microbiológico negativos. Havia iniciado ceftazidima, aciclovir 
e corticoide com rápida melhoria, pelo que manteve tratamen-

to apesar de se identificar o conteúdo líquido intraventricular 
como hemático, apresentando à data de alta exame neuroló-
gico normal. 

Em 2012 novo internamento com défices neurológicos focais 
transitórios (alteração da linguagem, quadrantanópsia direita, 
hemiparesia direita). RM com sequelas da cirurgia do menin-
gioma (frontobasal esquerda), hemossiderose superficial supra 
e infratentorial, com insinuação do parênquima através do limi-
te posterior da craniotomia e dilatação univentricular. EEG com 
disfunção regional focal, com registo de actividade paroxística 
(frontotemporal esquerdo). Por suspeita de crises epiléptica fi-
cou medicada com fenitoina. 

Em 2014 é internada por disfasia, paresia da abdução do 
olho esquerdo e hemiparesia direita. TAC CE: edema hemis-
férico esquerdo e hemorragia intraventricular. Iniciou corticoide 
com rápida melhoria clínica. RM de controlo mantendo evidên-
cia de deposição de hemossiderina.

Discussão
 A apresentação clínica pode ser determinada pela siderose 

superficial. Esta pode ter sido inicialmente secundária à inter-
venção neurocirúrgica e perpetuada pelas hemorragias intra-
ventriculares. No entanto, não foi possível determinar o meca-
nismo pelo qual as últimas acontecem. Na ausência de outra 
explicação, pode especular-se uma forma de reforço positivo 
pelo qual a siderose determina congestão dos plexos coroideus 
e ressangramento intraventricular.

CC10. Perfil cognitivo na Síndrome Moyamoya após intervenção 
   cirúrgica
Fanny Lima1,3, Andreia Costa1,3, Pedro Abreu1,3, António Vilarinho2,3, Claúdia Sousa1,3

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João, Porto; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Porto;
3-Faculdade de Medicina, Universidade do Porto
E-mail: claudia-sousa@sapo.pt

Introdução
A Síndrome Moyamoya é uma patologia cerebrovascular 

rara caraterizada pela oclusão progressiva dos grandes vasos 
do polígono de Willis. Alguns estudos documentaram a sua 
associação com a presença de défices cognitivos sobretudo 
no domínio das funções executivas. Não obstante, poucos 
estudos avaliaram o impacto do tratamento cirúrgico no perfil 
cognitivo.

Caso clínico
 Doente do sexo feminino de 36 anos, nove anos de esco-

laridade, admitida para investigação etiológica de acidentes 
vasculares isquémicos de repetição. Ao exame neurológico, de 
relevante, apresentava discreta paresia facial esquerda central, 
hemiparésia grau 4 esquerda e hemihipostesia ligeira ipsilate-
ral. A RM cerebral revelava a presença de atrofia corticosubcor-
tical generalizada bem como lesões isquémicas nos núcleos da 
base à esquerda, na região frontoparietal esquerda e ainda nas 
regiões lenticulocapsulares e pedúnculos cerebrais bilaterais. 
A angiografia clássica evidenciava uma vasculopatia com oclu-
são da artéria carótida interna esquerda, de ambas as artérias 
cerebrais médias e ainda fenómenos de angiopatia proliferativa 
compatíveis, no seu conjunto, com o diagnóstico angiográfico 

de um padrão moyamoya. Após discussão em reunião multi-
disciplinar foi decidido realizar intervenção neurocirúrgica pela 
técnica de encefalomiosinangiose à direita. A doente realizou 
um conjunto de testes de avaliação neuropsicológica em dois 
momentos: M1 (antes da cirurgia) e M2 (nove meses depois da 
cirurgia). Os resultados dos testes foram analisados em termos 
de z-scores, comparando-se o desempenho da doente com 
os valores normativos aferidos para a população portuguesa. 
Em M1, a avaliação compreensiva demonstrou alterações 
nas funções executivas (mais concretamente, na velocidade 
de processamento) e nas capacidades visuoconstrutivas e 
de evocação imediata de material visual. Em M2, verificou-se 
uma melhoria global do desempenho da doente, de forma mais 
saliente nas funções cognitivas associadas à região onde se 
efetou revascularização.

Conclusões
 Para além dos já reconhecidos benefícios da cirurgia de re-

vascularização na redução de novos eventos isquémicos nos 
doentes com Síndrome Moyamoya, este caso ilustra e confirma 
os efeitos positivos deste tratamento no funcionamento cogni-
tivo, contribuindo para a clarificação do impacto da cirurgia no 
perfil cognitivo destes doentes.
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CO1. Afasia com estereótipo verbal: uma má compensação cerebral?

Enquadramento teórico
A existência de um estereótipo está associada a lesões ex-

tensas nas áreas de processamento da linguagem e a pessoas 
com afasia global mas pouco se sabe acerca dos processos 
linguísticos que o viabilizam e da razão pela qual o prognóstico 
de recuperação é muito limitado.  

Objetivo
Neste estudo piloto, pretendeu-se identificar, através do re-

curso a equipamento de Ressonância Magnética 3 Tesla, as 
áreas que são activadas quando é produzido um estereotipo 
verbal.

Metodologia
 Foram exploradas as activações cerebrais, em 15 pessoas 

dextras, com afasia crónica (10 com e 5 sem estereótipo ver-
bal, emparelhadas por idade, escolaridade, tempo de evolução, 
localização da lesão e tipo de afasia) e em 5 controlos saudá-
veis. O paradigma funcional, em formato block design, consis-
tiu em duas sequências de aquisição, respectivamente, uma 
tarefa de categorização semântica e uma tarefa de nomeação. 
A análise GLM multi-study dos dados, foi realizada recorrendo 

ao software BrainVoyager QX. 

Resultados
 Os sujeitos saudáveis demostraram uma dominância signi-

ficativa para o hemisfério esquerdo em todas as tarefas de lin-
guagem. A comparação das activações cerebrais, entre os dois 
grupos de pessoas com afasia, demostrou diferenças significa-
tivas. Todos os sujeitos com estereótipo verbal apresentaram 
activações quase exclusivas de áreas do hemisfério direito. Em 
oposição, existiu uma correlação entre as activações das áreas 
do hemisfério esquerdo e os sujeitos sem estereótipo.

Conclusões
 Os resultados preliminares suportam a ideia de que o recru-

tamento do hemisfério direito pode, em alguns casos, efectuar 
uma compensação disfuncional e reflectir um processamento 
ineficiente da linguagem, não contribuindo para um melhor de-
sempenho linguístico. Estes resultados podem contribuir para 
um melhor conhecimento dos processos de compensação 
após lesão cerebral e servirão para um estudo subsequentes 
com recurso a Estimulação Magnética Transcraniana.

CO2. BAAL – Um novo olhar

José Fonseca1, Gabriela Leal1,2, Luísa Farrajota1,2, Isabel Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 
2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, HSM
E-mail: jfonseca@medicina.ulisboa.pt

Introdução
Calcula-se que existam no mundo cerca de 16 milhões de 

pessoas que sofreram um AVC, dos quais perto de 30% ficam 
afásicas. 

As alterações de linguagem após uma lesão cerebral podem 
ser avaliadas em diferentes perspectivas, desde a utilização de 
simples testes de cabeceira, a testes específicos para algumas 
capacidades linguísticas, a testes de funcionalidade e a testes 
globais de avaliação da linguagem. A Bateria de Avaliação da 
Afasia de Lisboa (BAAL) teve a sua origem em 1973 e tem 
sofrido alterações ao longo dos anos.

Em Portugal, a BAAL, é a bateria de avaliação da afasia mais 
utilizada pelos terapeutas da fala e é constituída por diversos 
testes que avaliam as diferentes capacidades linguísticas: dis-
curso, compreensão, repetição, leitura e escrita, e a partir da 
sua pontuação é possível calcular uma medida quantitativa de 
gravidade (quociente da afasia) e uma medida qualitativa de 
avaliação global da afasia (Escala de Gravidade da Afasia da 
Bateria de Avaliação da Afasia de Boston). 

Objetivos
 Efectuar uma actualização psicométrica da BAAL.
  

Metodologia
 Análise retrospectiva de todos os casos de afasia por lesão 

isquémica do hemisfério esquerdo e menos de 30 dias de evo-

lução, avaliados consecutivamente numa Unidade de Terapia 
da Fala de um Hospital Universitário durante 11 anos.

Resultados
 Foram incluídos 357 sujeitos com uma idade média de 66 

anos, 6 anos de escolaridade e cerca de 10 dias de evolução. 
A população em estudo distribui-se por todos os tipos de afa-
sia, mas com uma preponderância da afasia global. Os subtes-
tes da BAAL apresentaram uma consistência interna bastante 
elevada (alfa de Cronbach de 0,85); verificou-se uma estrei-
ta correlação entre as duas medidas de gravidade da afasia 
(R=0,83). A análise de componentes principais identificou dois 
factores que correspondem respectivamente aos testes de 
compreensão (explica 60% da variância) e um factor composto 
por tarefas de repetição e de discurso (explica 12% da vari-
ância). Uma análise de regressão revelou que a gravidade da 
afasia é explicada, em cerca de 45%, pela idade e pela dimen-
são da lesão.  

Conclusão
 A BAAL apresenta boas propriedades psicométricas, com 

uma boa correlação entre as duas medidas de gravidade e 
uma boa validade de constructo. Os dois domínios linguísticos 
identificados poderão corresponder às vias ventral e dorsal de 
processamento de linguagem recentemente identificadas em 
estudos de neuroimagem.

Rodrigues, I. T.1, Canário, N1,2, Castelo-Branco1,2 & Castro-Caldas1

1-Center of Interdisciplinary Investigation in Health, Institute of Health Sciences –The Catholic University of Portugal;
2-Institute for Biomedical Imaging and Life Sciences, Coimbra, Portugal
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CO3. Mapeamento cerebral na interação do movimento dos membros
 superiores no Acidente Vascular Cerebral isquémico

Introdução
No Acidente Vascular Cerebral (AVC) com compromisso mo-

tor observam-se desequilíbrios funcionais entre os hemisférios 
cerebrais. Um lado tende ao aumento de função e o outro apre-
senta ativação deficitária. Na fisioterapia utiliza-se a facilitação 
dos movimentos em défice e a restrição dos excessivos, procu-
rando o equilibro motor. O conhecimento sobre o mapeamen-
to cerebral durante a interação dos membros superiores pode 
definir estratégias futuras na recuperação motora. 
Objetivos

 Mapear a atividade cerebral durante a facilitação da eleva-
ção do braço plégico/parético e do braço menos afetado na 
presença/ausência de restrição do membro superior contrala-
teral. 
Metodologia

Os mapas cerebrais de 20 doentes com AVC isquémico no 
território da artéria cerebral média [(10 do hemisfério direito, 
sete masculinos; idade:67.4±10.1 anos) e (10 do hemisfério 
esquerdo, nove femininos; idade:69.4±8.8 anos)] foram reco-
lhidos em sessões de ressonância magnética funcional (3 tesla 
magneton, siemens), durante as tarefas motoras. O processa-
mento estatístico dos mapas cerebrais utilizado foi “random 
effects analysis” e “false discovery rate” (p<.05).
Resultados

 Os doentes com AVC do hemisfério esquerdo apresentam 
ativação ipsilesional do córtex sensório-motor na elevação do 
braço plégico/parético. Os do hemisfério direito têm ativação 
bilateral do córtex sensório-motor. A presença da restrição in-
duz ativação ipsilesional do córtex sensório-motor e a ativação 
dos gânglios da base muda para desativação nos doentes com 
AVC do hemisfério direito. Nos do hemisfério esquerdo induz o 
silêncio cortical e mantém desativação dos gânglios da base. 
As diferenças de ativações corticais no AVC podem ter reper-

cussões na recuperação motora, sabendo que a ativação ipsi-
lesional do córtex sensório-motor está associada a resultados 
mais favoráveis na recuperação motora e que ativações corti-
cais bilaterais são menos favoráveis.

A elevação do braço não plégico/não parético ativou o cór-
tex sensório-motor contralesional e cerebelo ipsilesional. Os 
gânglios da base apresentam ativação e desativação respeti-
vamente quando o membro que eleva é dominante e não domi-
nante. A restrição induz desativação.
Conclusões

 Os mapas cerebrais revelam que a restrição reduz os níveis 
de excitabilidade neuronal, com potencial valor modulador da 
plasticidade. As teorias que defendem a inibição do hemisfério 
“não afetado” e redução/anulação das estratégias de compen-
sação motoras encontram consistência experimental. A visão 
que valoriza os modelos de análise da função cerebral é re-
forçada, em detrimento dos que são apenas focados na lesão 
cerebral. O movimento consegue neuromodular os padrões 
cerebrais de forma dependente da dominância/hemisfério le-
sado. Neste sentido, os doentes com AVC isquémico podem 
beneficiar de protocolos clínicos distintos, em função do he-
misfério lesado.
Agradecimentos

 Aos doentes com AVC e suas famílias que permitiram a par-
ticipação no estudo; técnicos de radiologia Carlos Ferreira e 
João Marques; investigador Prof. Doutor João Paulo Cunha, 
engenheiro Sérgio Tafula, enfermeiros da Unidade de AVC, 
Serviço de Neurologia dos Hospitais da Universidade de Coim-
bra (HUC) e ao Diretor do Serviço de Neurologia dos HUC, 
Prof. Doutor Luís Cunha.
Suportado

 Bolsa individual de Doutoramento da Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT) de A. Cristina Vidal.

CO4. Prevalência Tratamento e Controlo da Hipertensão Arterial,  
 nos Cuidados de Saúde Primários, nas diferentes NUTs de   
 Portugal: estudo transversal em 2013  
Mario Espiga Macedo1,2, Rui C. Ferreira2,3

1-Departamento de Qualidade and 2-Programa Nacional das doenças Cerebro-Cardiovasculares da Direção Geral de Saúde; 
3-Serviço Cardiologia Hospital Santa Marta, CHLC; Equipe do Sistema de Informação e Monitorização do SNS, DSI – SPMS

Introdução
A morbilidade e mortalidade por doenças cardiovasculares 

em Portugal continua a apresentar resultados estatísticos mui-
to assimétricos quando consideradas as diferentes regiões do 
país. A hipertensão arterial (HTA) continua a ser o principal fator 
de risco cardiovascular em Portugal. É fundamental conhecer 
os dados actualizados sobre a prevalência e principalmente do 
controlo da HTA nas diferentes regiões consideradas. O conhe-
cimento desta realidade é fundamental para melhor planificar 
as estratégias de melhoria da saúde dos portugueses.
Métodos

Foram estudados os doentes inscritos em todas as unida-
des de saúde pertencentes às cinco ARSs, que tinham médi-
co assistente e com idade > que 18 anos. Foram admitidos 
no estudo todos os utentes que durante o ano de 2013 tive-
ram pelo menos duas consultas realizadas pelo seu médico e 
onde foi avaliada a pressão arterial. Defeniu-se HTA, quando 
a PAS ≥ 140 mmHg e ou PAD ≥ 90 mmHg, ou se faziam regu-
larmente terapêutica antihipertensora. A populção considerada 
foi: ARS Norte 1891590 (M - 50,3%), ARS Centro 873492 (M-
57,5%), ARS LVT 1643223 (M -56,3%, ARS Alentejo 246055 
(M-63,7%), ARS Algarve 164358 (61,7%).
Resultados

A percentagem de hipertensos foi: ARS Norte 26,4% (sexo 

masculino 23,3%, sexo feminino 29,2%), ARS Centro 30,5% 
(sexo masculino 27,4%, sexo feminino 33,2%), ARS LVT 30,4% 
(sexo masculino 27,6%, sexo feminino 32,8%), ARS Alentejo 
33,3% (sexo masculino 28,9%, sexo feminino 37,3%), ARS Al-
garve 32,6% (sexo masculino 29,4%, sexo feminino 35,4%). 
A percentagem de controlo nos hipertensos tratados foi: ARS 
Norte 41,6% (M 38,3%, F 43,9%), ARS Centro 28,8% ( M 
26,2%, F30,7%), ARS LVT 29,8% (M 27,8%, F 31,3%), ARS 
Alentejo 37,2% (M 35,1%, F 38,7%), ARS Algarve 20,4% ( 
M18,4%, F 21,8%).
Conclusões

 As prevalências da HTA encontradas foram muito diferentes 
nas 5 regiões, com um valor mais baixo no Norte e mais alto 
no Algarve, havendo diferenças significativas entre os sexos 
e sendo sempre mais elevadas no sexo feminino. A taxa de 
controlo da HTA foi igualmente diversa entre as regiões com 
valores significativamente mais elevados no Norte e muito in-
feriores no Algarve.

Este estudo chama mais uma vez a atenção para a grande 
diversidade do prefil de comportamento da HTA entre nós. Tal 
diferença chama a atenção para a necessidade de estudar os 
motivos para tal comportamento e a necessidade de melhorar a 
intervenção e a estratégia de tratamento da HTA nas diferentes 
regiões.

Ana Cristina Vidal1,2, Paula Banca3, Augusto Gil Pascoal2, Gustavo Santo4, João Sargento-Freitas4, Ana Gouveia4, Miguel Castelo-Branco3

1-Hospital Garcia de Orta, Almada; 2-Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, CIPER, Lisboa;
3-Laboratório de Neurociências e Visão, IBILI, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 4-Unidade de Acidente Vascular Cerebral do 
Serviço de Neurologia, Hospitais da Universidade de Coimbra
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CO5. Controlo da Hipertensão Arterial na População Idosa nos 
 Cuidados de Saúde Primários em Portugal.l: estudo transversal  
 em 2013
Mario Espiga Macedo1,2, Rui C. Ferreira2,3

1-Departamento de Qualidade and 2-Programa Nacional das doenças Cerebro-Cardiovasculares da Direção Geral de Saúde; 
3-Serviço Cardiologia Hospital Santa Marta, CHLC; Equipe do Sistema de Informação e Monitorização do SNS, DSI – SPMS

Introdução
A morbilidade e mortalidade por Acidente Vascular em Por-

tugal, apesar da melhoria encontrada nos últimos anos, conti-
nua a ser um fator de preocupação. O tratamento e controlo 
da hipertensão arterial deve-se fundamentalmente ao esforços 
dos médicos de Medicina Geral e Familiar. Conhecer a rea-
lidade clínica e epidemiológica da HTA, a nível nacional, e 
principalmente no grupo dos mais idosos, é fundamental para 
fundamentar a estratégia de intervenção e foi o objectivo deste 
trabalho.  

Métodos
Foi realizado um estudo retrospetivo baseado nos dados dos 

registos informáticos de todos os doentes inscritos na totali-
dade das unidades de saúde, com médico de família atribuí-
do. Foram admitidos no estudo todos os utentes que durante 
o ano de 2013 tiveram pelo menos duas consultas realizadas 
pelo seu médico e onde foi avaliada a pressão arterial. Foram 
selecionados 2.077 milhões de utentes com idade ≥ 65 anos 
(52,2% mulheres). A hipertensão arterial foi defenida pela PAS 
≥ 140 mmHg e ou PAD ≥ 90 mmHg, ou se estavam a tomar 
medicação antihipertensora.

Resultados
 A media da PAS foi de 138,6 ± 79,9 mmHg (sexo mascu-

lino 133,9 ± 82,9, e sexo feminine 129,0±83,7) e PAD 75,2± 
11,5 mmHg (sexo masculino 76,3 ±12,7 e sexo feminino 74,7 
±12,8). A prevalência de HTA encontrada foi de 78,9% (sexo 
masculino 76,3% e sexo feminino 80,8%). A taxa de controlo 
da HTA nos hipertensos tratados foi de 33,4% (sexo masculino 
32,9% e sexo feminino 33,7%). A distribuição percentual dos 
fármacos prescritos pelos grupos farmacológicos foi de diuré-
ticos 36,1% (sexo masculino 30,5% e sexo feminino 35,7%); 
bloqueadores β 28,1,0% (sexo masculino 26,1% e sexo femi-
nino 25,6%); Antagonistas dos canais de cálcio 26,2% (sexo 
masculino 25,4% e sexo feminino 24,1%); antagonistas do sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona 85,7% (sexo masculino 
85,7% e sexo feminino 82,3%).

Conclusões
 A prevalência da HTA encontrada foi semelhante à descrita 

nos estudos PAP e PHYSA. A taxa de controlo da PA nos doen-
tes hipertensos (semelhante nos dois sexos) foi cerca de 33% 
da populaçao estudada, muito longe da do que seria desejável. 
Esta taxa mostra bem o espectro da HTA entre nós e pode nela 
residir uma explicação imporatnte para a elevada morbilidade 
e mortalidade por AVC em Portugal. Este estudo chama mais 
uma vez a atenção para a necessidade de melhorar a interven-
ção e a estratégia de tratamento da HTA neste grupo etário.

CO6. Síndrome Antifosfolípido - determinação de novos 
 “autoanticorpos directamente dirigidos a fosfolípidos”

Tiago Gil Oliveira1,2, Ana Barroso Miranda2, Rita Ribeiro Silva2, Nuno Sousa2, Carlos Capela2,3

1-Hospital de Braga, Serviço de Neurorradiologia, Braga, Portugal; 
2-Instituto de Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho, Braga, Portugal;
3-Hospital de Braga, Serviço de Medicina Interna, Braga, Portugal
E-mail: tiago@ecsaude.uminho.pt

Resumo
A Síndrome Antifosfolípido (SAF) é uma patologia autoimu-

ne sistémica caracterizada por eventos trombóticos (venosos 
ou arteriais), perda fetal recorrente ou complicações durante 
a gravidez, na presença de autoanticorpos específicos. Os 
testes laboratoriais de diagnóstico baseiam-se na positividade 
de pelo menos um dos seguintes parâmetros: anticoagulante 
lúpico, autoanticorpos anti-cardiolipina ou autoanticorpos anti-
β2-glicoproteína-I. No entanto, existem muitos outros autoanti-
corpos antifosfolípidos que podem estar presentes em doentes 
com SAF cuja relevância fisiopatológica permanece obscura. 
O nosso principal objectivo assentou na avaliação da presença 
de “verdadeiros autoanticorpos antifosfolípidos” e identificação 
destes autoanticorpos utilizando uma nova aplicação do mé-
todo de “multi-line dot assay” (MLDA). Com este teste, identi-
ficamos autoanticorpos anti-ácido fosfatídico, -fosfatidilcolina, 
-fosfatidiletanolamina, -fosfatidilglicerol, -fosfatifilinositol e –
fosfatidilserina, para além da identificação de auto-anticorpos 
anti-cardiolipina. Realizou-se uma análise retrospectiva de 26 
pacientes (18 do sexo feminino e 8 do sexo masculino) com 
diagnóstico de SAF tendo sido colhidas amostras de cada pa-
ciente para análise do padrão de autoanticorpos através do 
método MLDA. As formas de apresentação mais frequentes da 

doença foram eventos trombóticos, nomeadamente trombose 
venosa profunda (38,5%), tromboembolismo pulmonar (26,9%) 
e acidente vascular cerebral (19,2%). No que diz respeito às 
manifestações “não clássicas” cumulativas, as neurológicas 
(38,5%) e as cutâneas (42,3%) foram as mais frequentes. Com 
esta nova aplicação deste método observou-se uma detecção 
superior de auto-anticorpos anti-cardiolipina e inferior de anti-
β2-glicoproteína-I comparativamente com as determinações 
serológicas das últimas análises de seguimento no Hospital, 
efectuadas através de um método analítico clássico. Tal pode-
rá estar relacionado com a utilização de fosfolípidos altamente 
purificados no nosso teste. Adicionalmente foram encontrados 
diferentes padrões de auto-anticorpos antifosfolípidos na aná-
lise MLDA, potencialmente implicando outros fosfolípidos, para 
além da cardiolipina, tanto na patogénese da doença e apre-
sentando ainda potencial como biomarcador. Acreditamos que 
novas adaptações metodológicas levarão a uma melhor com-
preensão da fisiopatologia do SAF e à potencial identificação 
de novos biomarcadores de diagnóstico e acompanhamento 
destes doentes.

Compromissos
 Projecto financiado pelo Centro Clínico Académico – Braga.
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CO7. Relação entre a extensão e padrão da trombose e o 
 desenvolvimento de lesões parenquimatosas nos doentes 
 com trombose venosa cerebral
Diana Aguiar de Sousa1, José M. Ferro1, Patrícia Canhão1, Lia Neto2, Fernando Barinagarrementeria3, Marie-Germaine Bousser4, 
Jam Stam5 e os investigadores ISCVT
1-Serv. de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal;
3-Serv. de Neurologia, Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgía, Cidade do México, México;
4-Serv. de Neurologia, Hospital Universitário de Lariboisière, Paris, França; 5-Serv. de Neurologia, Academic Medical Centre, Amesterdão, Holanda
E-mail: dianasousa@campus.ul.pt;

Introdução
A ocorrência de lesão parenquimatosa nos doentes com 

trombose venosa cerebral (TVC) está associada a pior prog-
nóstico. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento de 
enfarte venoso são pouco conhecidos. Não estão estabeleci-
dos critérios imagiológicos que permitam identificar os doentes 
em risco para o desenvolvimento desta complicação da TVC. 

Objetivos
Descrever a frequência e características das lesões cere-

brais de acordo com a (1) extensão e (2) topografia da trom-
bose venosa. 

Metodologia
Dados provenientes do “International Study on Cerebral Vein 

and Dural Sinus Thrombosis”, coorte prospectiva multicêntrica 
que incluiu 624 doentes com TVC. A quantificação da exten-
são da trombose foi feita através de uma escala numérica com 
atribuição de um ponto por cada seio trombosado. A trombose 
de veias do sistema profundo, veias corticais ou veias cerebe-
losas foi igualmente cotada com um ponto, respetivamente. As 
lesões cerebrais foram classificadas como não-hemorrágicas 
e/ou hemorragia intracerebral. Análise descritiva e de asso-
ciação entre a presença, tipo, dimensão e número de lesões 
parenquimatosas e a extensão e topografia da trombose dos 
seios e veias. Utilização de Rho de Spearman para avaliação 
de associações. 

Resultados
1) Extensão da trombose

Associação significativa da extensão da trombose com: 
presença de lesão parenquimatosa (Rho=0.9; p=0.034); pre-
sença de lesões múltiplas com dimensão superior a 1cm 
(Rho=1; p=0.0); presença de lesão não hemorrágica (Rho=0.9; 
p=0.037).

2) Topografia da trombose
A proporção de doentes com lesão parenquimatosa de acor-

do com topografia da trombose foi a seguinte: sistema venoso 
profundo - 88%; veias corticais - 87%; seio reto - 67%; seio 
longitudinal superior e ambos os seios laterais - 62%; seio lon-
gitudinal superior e um dos seios laterais - 52%. Foi verificada 
uma maior proporção de doentes com hemorragia com o en-
volvimento das veias corticais (58%) ou seio lateral esquerdo 
(50%).

A presença de lesões múltiplas superiores a 1 cm associou-
-se mais frequentemente ao envolvimento do sistema venoso 
profundo (39%) e à trombose combinada do seio longitudinal 
superior e ambos os seios laterais (19%).

O desenvolvimento de lesões de grande dimensão, definidas 
como superiores a 5 cm, foi mais frequente nos doentes com 
trombose do sistema profundo (39%), veias corticais (30%), 
seio reto (25%) e trombose combinada do seio longitudinal su-
perior e ambos os seios laterais (13%). 

Conclusões
A extensão da trombose é uma medida imagiológica que se 

associa ao desenvolvimento de lesão parenquimatosa na TVC. 
Determinados padrões topográficos de trombose estão asso-
ciados a um risco aumentado de enfarte venoso.

CO8. Utilização de Dabigatrano na Trombose Venosa Cerebral: 
 Uma série de 18 doentes
Raquel Barbosa1, Marcelo Mendonça1, Vera Silva2, Sofia Calado1,3, Miguel Viana-Baptista1,3

1-Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, C. H. Lisboa Ocidental; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital Egas Moniz, C. H. Lisboa Ocidental;
3-CEDOC - Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: ana.r.barbosa@hotmail.com

Introdução
A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma causa rara de do-

ença vascular cerebral com um risco de 13% de morte ou de in-
capacidade a longo prazo. O início precoce de anticoagulação 
parentérica foi associado a melhor prognóstico. Na sequência 
deste tratamento está recomendado manter a anticoagulação 
por um periodo variável. Mesmo sem dados robustos prove-
nientes de ensaios controlados, esta geralmente é feita com 
antagonistas da Vitamina K (Varfarina). Apresentamos uma 
série de 18 doentes com TVC nos quais o Dabigatrano foi utili-
zado como alternativa à Varfarina.       

Métodos
 Efectuamos um estudo retrospectivo envolvendo a carac-

terização clínica, imagiológica e o seguimento de todos os 
doentes admitidos com TVC num serviço de Neurologia entre 
Junho/2011 e Novembro/2014. As complicações e os efeitos 
secundários foram registados. A escala de Rankin modificada 
(mRS) foi utilizada para avaliar a severidade clínica. Um re-
sultado excelente foi definido como um mRS aos 6 meses de 
0 a 1quando disponivel. A recanalização foi avaliada por um 
método angiográfico (TAC, RM ou Angiografia digital) aos 6 
meses. Foi obtido consentimento verbal em todos os doentes. 
Resultados: 23 doentes foram internados por TVC. Destes, 14 
iniciaram tratamento com Dabigatrano, sendo 86% do sexo 
feminino com uma média de idades de 41 anos. Dos 11 que 

iniciaram tratamento com Dabigatrano e com seguimento aos 
6 meses, 90% tiveram um resultado excelente. A taxa de reca-
nalização foi de 80%. Dos 14 doentes, foram registados efeitos 
secundários em 3 ( alopécia em 2 doentes e gastro-intestinais 
em 2 doentes), um dos quais foi alterado para varfarina. Quatro 
doentes inicalmente sob Varfarina foram alterados para Dabi-
gatrano devido a efeitos adversos aos 0.5, 1, 3.5 e 4 meses.  

  
Discussão

 Apresentamos a maior série de doentes com TVC tratados 
com Dabigatrano. O resultado clínico foi excelente na maioria 
dos doentes e sobreponível ao das séries anteriores. Apesar do 
uso de Dabigatrano ser off-label, este pode ser útil na TVC, em 
particular nos doentes que não toleram a Varfarina. No entanto 
a sua eficácia e segurança carecem de estudos randomizados 
e controlados.  

 
Conflito de interesses

 SC recebeu patrocinios da Bayer-Portugal. RB recebeu pa-
trocínios da Boehringer-Ingelheim-Portugal. MVB foi consultor 
e palestrante para a Boehringer-Ingelheim-Portugal e Pfizer 
Bristol-Myers Squibb-Portugal, bem como foi palestrante para 
a Bayer-Portugal. MVB recebeu patrocinios para a European 
Stroke Conference 2014 e 2013 de, respectivamente, Boehrin-
ger-Ingelheim-Portugal e Pfizer Bristol-Myers Squibb-Portugal.
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CO9. Sobrevivência após hemorragia intracerebral parenquimatosa  
 em doentes anticoagulados

Joana Afonso Ribeiro1, Fernando Silva1, João Sargento-Freitas1, Helena Temido2, Orlando Galego3 , Bruno Rodrigues1, Cristina Machado1, 
Gustavo Cordeiro1, Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;
3-Serviço de Imagiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Introdução
A hemorragia intracerebral parenquimatosa não-traumática 

(HIC) continua a apresentar uma alta mortalidade, especial-
mente nos casos associados à anticoagulação. São ainda es-
cassos os resultados clínicos comparando as HIC associadas 
a antagonistas da vitamina K (AVK) e aos anticoagulantes não 
antagonistas da vitamina K (NOAC). A ausência de terapêuti-
cas comprovadas para a reversão do efeito anticoagulante nos 
NOAC tem sido alvo de debate. 

Objetivos
 Avaliar a sobrevida dos doentes com HIC previamente medi-

cados com diferentes estratégias de anticoagulação oral.  

Metodologia
Realizou-se um estudo de coorte histórica, incluindo doentes 

admitidos consecutivamente num centro terciário com diagnós-
tico de HIC, no período de 01 de agosto de 2012 a 31 de agosto 
de 2014. Analisaram-se dados demográficos, clínicos, analíti-
cos e imagiológicos através da consulta do processo clínico. 
Utilizou-se uma Regressão de Cox para análise de sobrevida, 

ajustada para a variável idade.  

Resultados
Obtivemos uma amostra de 250 doentes, com uma média 

de idades de 72.18 (DP: 12.12), sendo 149 (59.6%) do sexo 
masculino. Nesta amostra, 31 doentes (12.3%) encontravam-
-se anticoagulados - 23 com AVK e 8 com NOAC. Dos doentes 
medicados com AVK, 14 (60.1%) fizeram correcção de INR. 
Os doentes anticoagulados apresentaram maior mortalidade 
quando comparados com os doentes não anticoagulados: ha-
zard ratio (HR) 1.056 (IC 95% 1.031-1.082, p<0.001) nos me-
dicados com AVK, e HR 1.05 (IC 95% 1.025 – 1.075, p<0.001) 
nos medicados com NOAC. No grupo dos doentes anticoagula-
dos obtivemos um HR de 1.048 (IC 95% 0.982-1.119, p=0.155), 
entre AVK e NOAC.  

Conclusão
Não se observaram diferenças significativas na sobrevivên-

cia dos doentes sob NOAC ou AVK após HIC, apesar das es-
tratégias de reversão utilizadas nos AVK.

CO10. Fibrilhação auricular e acidente vascular cerebral: estudo   
   retrospectivo de uma base de dados hospitalar

Ricardo Almendra1, Andreia Veiga1, Andreia Matas1, Pedro Guimarães1, Alexandre Costa1, Ana Graça Velon1, Rui Couto2, Mário Rui Silva1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
2-Unidade Cerebrovascular, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
E-mail: ricardo.jorge.almendra@gmail.com

Introdução
A fibrilação auricular (FA) é uma patologia muito prevalente 

e considerada um dos fatores de risco cerebrovasculares mais 
importantes. A sua identificação é fundamental para uma corre-
ta prevenção secundária.       

Objetivos
 Identificar diferenças epidemiológicas nos doentes com FA 

internados numa unidade de AVC (UAVC) e seu impacto no tipo 
de evento vascular e seu outcome.  

  
Metodologia

 Revisão da casuística dos doentes internados na UAVC de 
um centro hospitalar entre 2002 e 2013 atendendo à idade, gé-
nero, fatores de risco, tipo de AVC, escalas de funcionalidade/
incapacidade e intercorrências. Foram usados os programas 
Microsoft Excel® e SPSS versão 22.0® para análise estatís-
tica.

Resultados
 Foram identificados 1027 doentes com FA entre os 4457 

internados com o diagnóstico de AVC isquémico, com um pre-
domínio de doentes do sexo feminino (59%, p<0,001). A idade 
média dos doentes com FA foi superior à dos doentes sem FA 
(78,95±8,08 anos vs 73,41±11,78 anos, p<0,001). Observou-se 
uma maior proporção de enfartes totais da circulação anterior 
(TACI) nos doentes com FA comparativamente aos doentes 

sem FA (50% vs 28%, p<0,001), uma maior incapacidade fun-
cional à admissão (mRS>3 de 51%vs36%, p<0,001) e à alta 
(mRS>3 de 45%vs29%, p<0,001) e uma maior demora média 
(8,20±6,31 vs 7,34±6,04 dias, p=0,011). Em relação a outros 
fatores de risco vascular encontraram-se diferencias estatisti-
camente significativas entre os grupos com e sem FA em re-
lação à DM (19% vs 22%, p=0,017) e à dislipidemia (14% vs 
20%, p<0,001), não se encontrando diferença nos doentes com 
HTA (58% vs 55%, p=0,054). Em 35% dos doentes com FA 
não foi identificado outro factor de risco. Em relação às compli-
cações registadas durante o internamento hospitalar, registou-
-se uma maior taxa de infeção nos doentes com FA (32% vs 
19%, p<0,001). A taxa de mortalidade foi superior no grupo de 
doentes com FA (14% vs 10%, p=0,014). Quando calculado o 
CHA2DS2-VASc pré-AVC, 91% dos doentes pontua pelo me-
nos 2 pontos.  

 
Conclusões

 A FA continua a ser um fator de risco importante para o AVC, 
principalmente nas mulheres. Por ser fonte cardioembólica ori-
gina maioritariamente enfartes totais da circulação anterior, o 
que se reflete numa maior incapacidade funcional à admissão 
e à alta, uma maior demora média, bem como maior mortalida-
de e maior taxa de infeção nosocomial. Apesar das limitações 
deste estudo retrospectivo, ele levanta a problemática da im-
portância da prevenção secundária na FA, nomeadamente com 
recurso à hipocoagulação.
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CO11. Seguimento a longo prazo de doentes com AVC criptogenico:  
   NT-proBNP e diagnóstico de fibrilhação auricular e recorrência  
   de AVC/AIT
Ana Catarina Fonseca, Teresa Pinho e Melo, Ruth Geraldes, José Manuel Ferro 
Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa
E-mail: catarinagfonseca@gmail.com

Introdução
O NT-proBNP mostrou um boa validade para o diagnóstico 

de fibrilhação auricular paroxistica (FAp) nos primeiros 6 meses 
após AVC isquemico inicialmente classificado como criptoge-
nico. O ponto de corte de 265.5 pg/mL mostrou uma elevada 
sensibilidade (88.2%) e valor preditivo negativo (95.1%). Não 
há dados relativamente à validade do NT-proBNP para diag-
nosticar FAp a longo prazo.

Objetivo
 Determinar se o NT-proBNP pode contribuir para o diag-

nostico de FA paroxistica e/ou recorrencia de AVC/AIT a longo 
prazo nos doentes com AVC criptogenico (>6 meses) 

Metodologia
Os doentes com AVC criptogenico (com critérios para “Em-

bolic Stroke of Undetermined Source”) pertencentes a 2 coor-
tes publicadas foram seguidos prospectivamente até 48 meses. 
Nestes doentes foi determinado o valor sérico de NT-proBNP 
nas primeiras 72 horas após AVC isquémico. Foram incluidos 
os doentes que mantinham o diagnostico de AVC criptogenico 
após 6 meses. Para procurar FAp foi realizado uma monitoriza-
ção Holter ECG de 24 horas aos 9 meses e depois anualmente 
até 48 meses. Foram realizadas consultas anuais para avaliar 
a recorrência de AVC ou AIT e a adesão terapêutica (anti-agre-
gante plaquetar, estatina e/ou anti-hipertensor). Foram tambem 

pesquisado os dados da plataforma de dados da saude dos 
doentes para procurar diagnostico de FAp ou recorrência AVC/
AIT. Foi avaliada a área sob a curva (AUC) do NT-proBNP para 
diagnostico de FAp e/ou recorrência AVC/AIT.  

Resultados
De 100 doentes com diagnostico inicial de AVC criptogeni-

co, foram incluidos 71 que mantinham o diagnostico após 6 
meses. Estes doentes tiveram uma idade mediana, intervalo 
interquartis (IQR) de 68 (15) anos. Os doentes foram seguidos 
durante uma mediana (IQR) de 35(18) meses. Em 7 doentes 
(10%) foi diagnosticada fibrilhação auricular paroxística e em 
3 outros doentes ocorreu recorrência de AVC. A mediana (IQR) 
do tempo de diagnostico de FAp foi de 24 meses (17). A área 
sob a curva para diagnostico de FAp foi de 0.55. A sensibilidade 
do ponto de corte foi de 43% e o valor preditivo negativo de 
91% IC95% (78-97). A área sob a curva para o diagnostico de 
FAp ou recorrência de AVC/AIT foi de 0.61.

Conclusão
O NT-proBNP mostrou um baixo valor preditivo para o diag-

nostico de FA paroxistica e recorrência de AVC/AIT no segui-
mento de longo prazo de doentes com AVC criptogenico ao 
contrário do que sucedeu no diagnostico a curto/médio prazo 
(<6 meses). O ponto de corte de 265.5 pg/mL manteve contudo 
um elevado valor preditivo negativo.

Introdução
A pesquisa através de registos Holter prolongados já mos-

trou eficácia na taxa de deteção de eventos no AVCi agudo. No 
AVC criptogénico há maior persistência na procura, no entanto 
em idosos com múltiplas causas etiológicas para AVCi, esta 
procura é menor. 

   
Objetivo

Avaliar a prevalência de FAP detetada com Holter 6 dias, 
após AVCi agudo. 

Métodos
Estudo prospectivo, observacional, cohort, num período 6 

meses. Foram avaliados sequencialmente os AVCi agudos 
admitidos na UAVC. Critérios de exclusão: FA prévia, FA no 
ECG admissão ou mimics. Colocado Holter prolongado (máxi-
mo 6dias); sendo suspenso se detetada FA. Os doentes man-
tiveram simultaneamente monitorização ECG nas 1as 48h. Foi 
analisada a ocorrência e duração de FAP, bem como caracte-
rísticas demográficas e etiológicas dos doentes.

Resultados
Foi colocado registo Holter prolongado a 53 doentes. Idade 

mediana 76 [71.5 - 84] anos, 53% homens. Duração mediana 

da colocação do Holter foi 4 dias [2-6]. Detetados 36,5% (n=19) 
casos de FA de novo. Em cada 24 h (dos 6 dias), a deteção 
de períodos de FA foi: D1-38.1%, D2- 47.4%, D3- 43.8%, D4- 
64,3%, D5-22.2% e D6- 14.3%. Em 63,2% dos casos foram 
detetados períodos de FAP < 30 seg, 10.5% <5 min, 5.3% > 5 
min e os restantes 21.1% > 1h. Apenas em 3 dos 19 doentes 
com FAP, esta arritmia foi detetada pela observação da monito-
rização cardíaca. Dos doentes em que se detetou FAP no Hol-
ter (n=19), 11 doentes apresentavam outras causas etiológicas 
possíveis para o AVC, não sendo à partida classificados como 
criptogénicos, antes da realização do Holter prolongado.   

Conclusão
Em idosos com AVCi, apesar de frequentemente terem ou-

tras etiologias concomitantes, a procura insistente de FAP atra-
vés da utilização de Holter prolongado revelou-se vantajosa, 
levando à deteção de mais 36,5% casos de FA de novo ao 
longo de 6 dias. A utilização deste método levou a detetar 6 
vezes mais FAP do que a monitorização ECG de rotina, sen-
do também superior a um clássico registo Holter de 24 horas. 
Tal permitiu a opção por terapêutica hipocoagulante num maior 
número de doentes, com importante impacto na prevenção se-
cundária.

CO12. Detecção de Fibrilhação Auricular Paroxística no AVC não 
   criptogénico no doente idoso – estudo prospectivo
Mariana Alves1, Ines Maury1, Marco Narciso1, Ana Miranda1, João Cruz2, Marina Rocha2, Teresa Fonseca3

1-Internos do Internato Complementar de Medicina Interna; 2-Técnicos Superiores de Electrocardiopneumografia; 3-Assistente Hospitalar Graduada 
de Medicina Interna; Instituição-UAVC do Hospital de Pulido Valente- Centro Hospitalar Lisboa Norte - Lisboa
E-mail: marianaalves88@gmail.com
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CO13. Gato escondido? Análise descritiva do Acidente Vascular 
   Cerebral embólico de fonte indeterminada (ESUS)
Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
Entre 25 a 37% dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC)

isquémicos são classificados como criptogénicos, mas a hete-
rogeneidade deste grupo implica prognóstico diverso. Recen-
temente foi definido o AVC embólico de fonte indeterminada 
(ESUS). Este subgrupo dentro dos criptogénicos irá ser inves-
tigado como candidato a anticoagulação crónica. Numa coorte 
hospitalar pretendemos definir a frequência do ESUS e as suas 
características clínicas.

        
Metodologia

 Estudo observacional retrospetivo em doentes com AVC is-
quémico internados num Serviço de Neurologia em 24 meses. 
Recolheram-se dados demográficos, clínicos e imagiológicos. 
Classificou-se a etiologia pela classificação A-S-C-O. Utilizou-
-se a definição de ESUS e investigação padrão publicada pelo 
Cryptogenic Stroke/ESUS International Working Group.

Apresenta-se a frequência do AVC criptogénico e ESUS com 
intervalos de confiança de 95% (IC95%), seus fatores de risco 
e gravidade na apresentação. Realizam-se análises comparati-
vas pelos testes do qui-quadrado e de Mann-Whitney.

Resultados
 Incluímos 460 doentes (64,3% homens, idade mediana 

66).Eram criptogénicos 33,7% (IC95% 29,5-38,1%), sendo 
16,3% (IC95% 13,2-20,0%) ESUS. Dos 388 AVCs não lacu-
nares 40,0% (IC95% 35,2-44,9%) eram criptogénicos e 19,3% 
(IC95% 15,7-23,6%) ESUS. 

Nos ESUS verificou-se: género masculino 57,3%; idade me-
diana 65 anos; hipertensão arterial 69,3%; dislipidémia 61,3%; 
tabagismo 48,0%; consumo de álcool 37,3%; diabetes 26,7%. 
Em 21,3% foi um evento vascular cerebral recorrente, pontuan-
do uma mediana de 3 na escala NIHSS. Realizaram fibrinólise 
13,3% dos ESUS.

Os AVCs criptogénicos com critérios ESUS comparados com 
não ESUS apresentaram menor frequência de homens (57,3% 
vs 72,5%, p=0,048) e menos hábitos alcoólicos (37,3% vs 50%, 
p=0,047).

Comparativamente com AVCs de etiologia conhecida, os 
ESUS tinham proporção de mulheres semelhante aos cardio-
embólicos (57,3% e 53,6%), mas distinta dos aterotrombóticos 
(70,4%), p=0,019. No entanto verificam-se diferenças significa-
tivas relativamente aos cardioembólicos quanto à idade (me-
diana 65 vs 72 anos, p=0,002) e gravidade (NIHSS mediano 
3 vs 9, p<0,001). Também realizaram menos vezes fibrinólise 
(13,3% vs 35,2%, p=0,001).

Conclusões
 Encontrámos uma frequência de etiologia indeterminada 

semelhante a outros estudos, dos quais metade cumprem cri-
térios ESUS. Embora com características clínicas semelhantes 
a outras etiologias, sendo mais novos e menos graves que os 
cardioembólicos, a recorrência nestes casos implicará maior 
perda de anos de vida ajustados à qualidade. Importa assim 
conhecer se têm diferente prognóstico e resposta aos antitrom-
bóticos, informação a obter nos ensaios clínicos a decorrer.

Introdução
Em 2014 o grupo Cryptogenic Stroke/ ESUS International 

Working Group definiu um novo subgrupo de AVC’s criptogé-
nicos, com características sugestivas de mecanismo embólico, 
denominado “ESUS” (embolic stroke of undetermined source). 
Os autores propuseram que a etiologia destes enfartes poderia 
estar relacionada com fontes cardioembólicas e ateroembóli-
cas minor, e que estes doentes poderiam beneficiar da institui-
ção de terapêutica anticoagulante. 

   
Objetivos

Comparar a frequência de fontes embólicas minor entre do-
entes preenchendo critérios ESUS / doentes com AVC isqué-
mico não ESUS (criptogénicos não ESUS, de pequenos vasos, 
de grandes vasos e cardioembólico) com idade igual ou inferior 
a 55 anos. Avaliação de características clínico-imagiológicas e 
taxa de recorrência dos diferentes grupos de AVC isquémico 
no jovem. 

Métodos
Selecção de todos os doentes consecutivos admitidos no 

Serviço de Neurologia entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2014 
com AVC isquémico e idade igual ou inferior a 55 anos. Classi-
ficação etiológica segundo critérios TOAST. A identificação de 
doentes ESUS e definição de fontes cardioembólicas/ateroem-
bólicas minor foi feita segundo os critérios propostos por “ the 
Cryptogenic Stroke/ ESUS International Working Group”.

Resultados
Admitimos 100 doentes com AVC isquémico no jovem – 5 

(5%) cardioembólicos, 10 (10%) de grandes vasos, 20 (20%) de 
pequenos vasos, 12(12%) criptogénicos não- ESUS , 41(41%) 
ESUS e 12 (12%) de causa específica. A mediana de NIHSS 
na apresentação foi 2 para o grupo ESUS , 3 para os cardio-
embólicos, 4 para os de pequenos vasos, 6 para os de grandes 
vasos, 2 para os criptogénicos não-ESUS e de causa específi-
ca. Fontes cardioembólicas / ateroembólicas minor foram iden-
tificadas, respectivamente em :12(29%) /15(37%) dos AVCs 
ESUS, 6(60%) /1(10) dos de grandes vasos, 9(45%)/ 7(35%) 
dos pequenos vasos, 6(50%)/ 3(25%) dos criptogénicos não-
-ESUS, 5(100%)/ 1(20%) dos cardioembólicos e 3(25%)/ 1(8%) 
dos com causa específica. O padrão imagiológico dos ESUS 
assemelhou-se ao dos cardiogénicos e de grandes vasos, re-
lativamente ao território e topografia de enfarte, embora nes-
tes últimos grupos fosse mais frequente a existência de lesões 
múltiplas em oposição a lesão única. Não existiram diferenças 
relevantes entre os grupos estudados na taxa de recorrência 
de AVC.   

Conclusões
Os ESUS foram o subtipo de AVC isquémicos mais prevalen-

te na população estudada. As fontes embólicas minor, nomea-
damente cardioembólicas, que poderiam indiciar a presença de 
FA paroxística como etiologia subjacente não foram mais fre-
quentes no nosso grupo de doentes ESUS comparativamente 
aos restantes tipos de AVCs isquémicos. Assim, o benefício da 
utilização de anticoagulação nestes doentes é incerto..

CO14. Comparação de características de doentes ESUS com outros  
   subtipos de AVCs isquémicos em doentes jovens
Filipa Ladeira1, André Caetano1, Raquel Barbosa1, Marcelo Mendonça1,2, Sofia Calado1,2, Miguel Viana Baptista1,2

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2-CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa
E-mail: filipaladeira@msn.com
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CO15. Prognóstico de Acidente Vascular Cerebral embólico de fonte  
   indeterminada (ESUS): análise comparativa de sobrevivência
Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Unidade de AVC, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail: lipereira@yahoo.com

Introdução
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) embólico de fonte in-

determinada (ESUS) é um subgrupo do AVC criptogénico. No 
entanto não existem ainda dados de seguimento que estabele-
çam o risco de recorrência. Numa coorte hospitalar, reportamos 
a taxa de recorrência nos ESUS e sobrevivência sem eventos 
vasculares/morte face a outras etiologias.       

Metodologia
 Estudo observacional retrospetivo em doentes com AVC 

isquémico num Serviço de Neurologia durante 24 meses. 
Recolheram-se dados demográficos, clínicos e imagiológicos. 
Classificou-se a etiologia pela A-S-C-O. Utilizou-se definição 
de ESUS e investigação padrão do Cryptogenic Stroke/ESUS 
International Working Group.

Apresenta-se taxa de eventos vasculares dos ESUS e risco 
relativo em comparação com igual número de AVCs com etiolo-
gia cardioembólica e aterotrombótica, utilizando curvas de so-
brevivência de Kaplan-Meyer comLogRank, análise de riscos 
proporcionais de Cox com Hazard Ratio (HR), com intervalos 
de confiança de 95% (IC95%).

Resultados
 Em 460 doentes (64,3% homens, idade mediana 66), iden-

tificámos 16,3% (IC95% 13,2-20,0%) ESUS (57,3% homens, 
idade mediana 65). 

Excluímos 7 doentes (9,3%) por fibrilhação auricular no se-
guimento, restando 68 ESUS.

Identificou-se recorrência de AVC em 5,9% (IC95% 2,3-
14,2%) ESUS, 7,4% (IC95% 3,2-16,1%) cardioembólicos e 
10,3% (IC95% 5,1-19,8%) aterotrombóticos. Ocorreu morte 

vascular em 0 ESUS, 10,3% (IC95% 5,1-19,8%) cardioembó-
licos e 1,5% (IC95% 0,3-7,9%) aterotrombóticos. As taxas são 
superiores acima dos 65 anos para recorrência de AVC, respe-
tivamente: 9,1% (IC95% 3,1-23,6%); 9,4% (IC95% 4,1-20,2%); 
13,3% (IC95% 5,3-29,7%); 9,1% (IC95% 3,1-23,6%); e mortali-
dade vascular nos cardioembólicos 13,2% (IC95% 6,6-24,8%).

Não se identificaram preditores de recorrência nas caracte-
rísticas clínicas dos ESUS.

Num seguimento mediano de 938 dias, a sobrevivência até 
novo AVC não diferiu entre grupos (LogRank=0,575). Compa-
rativamente com ESUS, a mortalidade vascular foi superior nos 
cardioembólicos (LogRank=0,007; HR não calculável), sem di-
ferenças para aterotrombóticos (LogRank=0,310). No cômputo 
dos eventos vasculares fatais/não fatais mantêm-se mais even-
tos com cardioembolismo versus ESUS (LogRank=0,029; HR 
3,4, IC95% 1,06-10,6), sem diferenças para aterotrombose (Lo-
gRank=0,320). Estas diferenças ocorrem principalmente acima 
dos 65 anos e não dependem da terapêutica antitrombótica.  

 
Conclusões

 Fibrilhação auricular foi mais vezes detetada no seguimento 
dos ESUS que na literatura. ESUS apresentaram recorrência 
de AVC global e acima dos 65 anos semelhantes a estudos 
prévios em AVCs criptogénicos. Apesar de taxas de eventos 
menores que outras etiologias, a sobrevivência sem AVC foi 
semelhante entre grupos. A análise incluindo mortalidade vas-
cular demonstra um risco 3 vezes superior no cardioembolismo 
versus ESUS, separando-os no prognóstico. 

Ensaios clínicos em curso definirão o papel da anticoagula-
ção na redução da recorrência nos ESUS.

CO16. AVC após Cirurgia Cardíaca Major: Classificação clinica, 
   imagiológica e factores de risco

Introdução
O AVC é uma das complicações mais devastadora da ci-

rurgia cardíaca major com uma incidência peri-operatória de 
1.2 -4.6% nos estudos mais recentes. A classificação clínica e 
topográfica destes enfartes pode ser útil na compreensão do 
mecanismo subjacente, indiciando cardioembolismo, ateroem-
bolismo ou hipoperfusão. Estudos prévios revelaram que existe 
um predomínio de enfartes múltiplos com localização preferen-
cial na circulação vértebro-basilar sugerindo um mecanismo 
etiológico cardioembolico. 

Metodologia
Realizamos uma avaliação retrospectiva de todos os doen-

tes consecutivos com complicações neurológicas identificadas 
por médicos de cirurgia cardíaca, no pós operatório de cirur-
gias cardíacas major realizado no Hospital Santa Cruz (CHLO), 
entre Agosto 2009 e Junho de 2014. Destes, seleccionámos 
apenas os que apresentavam clínica sugestiva de AVC. Fize-
mos a análise de TC/ RM CE quando disponível, tendo-se ex-
cluído os doentes em que a lesão no estudo por RM CE não 
mostrava evidencia de restrição à difusão até aos 7 dias após 
início dos sintomas. Classificámos os eventos quanto à altura 
de instalação dos défices como precoces (sintomas presentes 
na extubação) vs tardios (sucedendo um intervalo livre de sin-
tomas após extubação) 

Foram aferidos dados relativos à gravidade clínica, presença 
de sintomas corticais e padrão imagiológico de enfarte.  

Resultados
De um grupo 4119 de doentes operado, 75 doentes identifi-

cados pelos Médicos de Cirurgia Cardíaca, 58 cumpriam crité-
rios de AVC (1.4%) – 50% precoces e 50% tardios. A maioria 
dos doentes apresentava gravidade clínica significativa - 89,7% 
apresentava um NIHSS superior a 4. Embora 84.7% dos do-
entes tenha realizado exame de imagem, só tivemos acesso 
ao exame em 69% dos casos. Dos exames visualizados 42,5 
% apresentavam estudo imagiológico negativo e 57,5% tinham 
enfarte visível. Todos os enfartes da população estudada foram 
isquémicos. Em relação ao número de lesões 56,5% apresen-
tavam lesão única e 43,4 % múltiplos enfartes. O padrão mais 
frequente foi o de oclusão de uma grande artéria englobando 
padrões completos e incompletos de isquémia, sendo a locali-
zação carotídea direita a mais frequente.  

Conclusões
A frequência de AVC após cirurgia cardíaca foi inferior à iden-

tificada em estudos prévios, o que pode indicar que AVCs de 
menor gravidade clínica não estão a ser reconhecidos. Apesar 
de em estudos prévios, a ocorrência de múltiplas lesões ser 
predominante, o padrão imagiológico dos enfartes da nossa 
amostra também sugere mecanismo embólico provável, em 
oposição à hipoperfusão. Os preditores de AVC coincidiram na 
sua maioria com os já identificados na literatura.

Inês Gil1, Filipa Ladeira2, Pedro Magro3, Vera Silva1, José Pedro Neves3, Sofia Calado2, ; Miguel Viana Baptista2,4

1-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
3-Serviço de Cirurgia Cardio-Torácica, Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
4-CEDOC, Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa
E-mail: inesgilalmeida@gmail.com
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CO17. Sindrome do Eutiroideu Doente no Acidente Vascular Cerebral  
   Isquémico Agudo

Francisco Javier Ros Forteza1, Laureano Jesús Cacho Gutiérrez 2
1-U-AVC e Serviço de Neurologia da U.L.S.-Guarda, E.P.E. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior;
2-Unidad de Demencia. Hospital de la Santísima Trinidad, Clínica de Neurologia y de Memoria, Salamanca
E-mail: javierros40@hotmail.com

Introdução
O Sindrome do eutiroideu doente (SED) é um mecanismo 

de adaptação fisiológico protector (conservação de energia e 
substratos) frente ao catabolismo associado a doenças graves 
como o AVC. A magnitude da disfunção tiroideia no SED está 
correlacionada com a severidade da doença.       

Objetivos
 disfunção tiroideia no SED está correlacionada com a se-

veridade da doença. Estudar a relação entre o SED e o AVC 
isquémico agudo. Analisar a frequência de SED no AVC isqué-
mico agudo. Analisar as diferenças para as variáveis estudadas 
entre os subgrupos de AVC: normotiroideio e SED.

Metodologia
 Estudo de casos (354 pacientes) com AVC isquémico agudo. 

Foram seleccionados 2 grupos: 198 pacientes normotiroideos e 
75 pacientes com SED. Trata-se de um estudo de tipo transver-
sal, observacional de doentes adultos sem limite de idade, in-
ternados na U-AVC por AVC isquémico agudo num período de 
2 anos. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, 
factores de risco vascular, escala NIHSS, territórios vasculares 
de acordo com a classificação OCSP, AIT prévio, perfil tiroideio 
global, perfil lipídico, ácido úrico, NT pro-BNP, PCR, Vs, e mor-

talidade. A determinação da função tiroideia foi realizada du-
rante a primeira semana do AVC. Foram excluídos os factores 
que interferem com a função tiroideia. Foi obtido consentimento 
informado. Utilizaram-se testes qui2, ANOVA e teste de Tukey.  

 
Resultados

Foi observada uma frequência de SED num 21.2 % dos do-
entes com Ictus isquémico agudo. Foram encontradas diferen-
ças estatisticamente significativas entre os dois subgrupos de 
AVC (SED versus normotiroideio) para as seguintes variáveis: 
sexo (homens tinham mais frequência de SED), idade média (a 
maior idade correspondeu ao SED), escala NIHSS (foi maior 
para SED) e mortalidade (a maior mortalidade correspondeu 
ao SED).

Conclusões
 A determinação do perfil tiroideio global na fase aguda do 

AVC isquémico fornece informações no prognóstico do AVC 
isquémico podendo ser considerado o SED um marcador de 
mau prognóstico. Assim pode ser criado um modelo de es-
tratificação prognóstica dependente dos valores de T3 livre à 
admissão. Serão necessários mais estudos especialmente de 
coortes para esclarecer o papel da função tiroideia no AVC is-
quémico agudo.

CO18. Angioedema Orolingual relacionado com a trombólise 
   endovenosa no Acidente Vascular Cerebral isquémico agudo

Introdução
O Angioedema Orolingual (AEO) é uma complicação clínica 

potencialmente grave, que ocorre em 0.2%- 5.1% dos doentes 
com AVC isquémico agudo submetidos a trombólise endoveno-
sa com alteplase. A localização do enfarte, envolvendo a ínsula 
e o uso prévio de inibidores da enzima de conversão da angio-
tensina parecem ser fatores de risco para esta complicação. 

Métodos
Análise do registo prospectivo dos doentes com AVC isqué-

mico agudo que realizaram trombólise endovenosa no Hospital 
de Braga desde Fevereiro 2007 até Dezembro 2014. Foram 
seleccionados os casos que desenvolveram AEO relacionado 
com a alteplase.  

Objetivos
Descrever as características clínicas, imagiológicas, trata-

mentos realizados e determinar o prognóstico dos doentes.  

Resultados
Dos 564 doentes que realizaram trombólise no período do 

estudo, 24 (4.3%) desenvolveram AEO, com idade mediana 78 
anos (IQR=65-81) e 83.3% do sexo feminino. Dezoito (75%) 
estavam medicados com inibidores da enzima de conversão 

da angiotensina (IECA) e/ou antagonistas dos receptores de 
angiotensina (ARA). Apenas 1 doente tinha clinicamente AVC 
isquémico em território vertebrobasilar. A NIHSS mediana na 
admissão foi 17 (IQR=10-21) e ASPECTS mediano 8 (IQR=7-
10). O AEO ocorreu durante a perfusão de alteplase em 17 
doentes (70,8%), era bilateral simétrico em 13 (54.2%) e as-
simétrico de predomínio ipsilateral aos défices em 7 (29.2%). 
O tratamento médico do AEO foi necessário em 22 (91.7%) e 
resolveu espontaneamente em 2. A TAC de controlo 24h após 
trombólise revelou enfarte com envolvimento insular em 14 
doentes (58.3%). Na reavaliação em consulta aos 3 meses, 
29,2% estavam independentes.

Conclusões
A prevalência do AEO relacionada com a trombólise endove-

nosa nesta série (4.3%), a elevada prevalência de doentes do 
sexo feminino e de uso prévio de iECA/ARA é semelhante ao 
que está descrito na literatura. O AEO foi na maior parte das 
vezes bilateral e simétrico, e desenvolveu-se mais frequente-
mente durante o tratamento trombolítico. Esta é uma compli-
cação rara mas que é importante reconhecer precocemente 
porque o tratamento médico atempado é eficaz na maior parte 
dos casos.

Liliana Oliveira1, Ana Filipa Santos2, João Mota3, Luís Miguel Afonso4, Célia Machado2, José Nuno Alves2, João Pinho2, Carla Ferreira2

1-Serviço de Medicina Interna I do Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade Famalicão; 2-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga;
3-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior - Barcelos; 4-Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
E-mail: liliana.oliveira.medicina@gmail.com
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CO19. Dipping nocturno da pressão arterial no AVC isquémico

Introdução
O tratamento optimizado da pressão arterial (PA) no AVC is-

quémico agudo (AVCi) não tem ainda uma resposta definitiva. A 
abordagem terapêutica à flutuação nocturna da PA apresenta-
-se como controversa, com consequências clínicas não escla-
recidas. Estas variações são particularmente problemáticas, 
pelo compromisso na autorregulação cerebral durante os pri-
meiros dias após AVCi, potenciando uma maior susceptibilida-
de lesões por hiper como hipoperfusão.       

Objetivos
 O objectivo deste estudo consiste na avaliação do impacto 

do dipping nocturno da PA, no resultado clínico funcional após 
AVCi.

 
Métodos

 Foram considerados doentes consecutivos da Unidade de 
AVC de um Hospital terciário, de Julho de 2009 a Maio de 2013, 
submetidos a trombólise intra-venosa (rtPAIV). Excluiram-se 
aqueles que foram sujeitos a terapia intra-arterial de resgate. 
A PA foi avaliada em todos os doentes de forma regular, com 
intervalos pré-definidos ao longo do dia e noite nas primeiras 
48 horas pós AVC. Os indivíduos foram divididos em quatro 
categorias diferentes de dipping (dippers-extremos; dippers; 

não-dippers e dippers-invertidos), em periodos de tempo dife-
rentes (24 ou 48 horas) e de acordo com definições diferen-
tes (dipping da PA sistólica e diastólica). A recanalização foi 
avaliada por ecografia Doppler transcraniana e/ou Angio-TC 
cerebral. A transformação hemorrágica foi avaliada mediante 
TC cranio-encefálica de controlo. O resultado clínico funcional 
foi avaliado pela escala de Rankin Modificada (mRS) aos 3 me-
ses. Foi considerado como bom resultado clínico funcional um 
mRS de 0-2. 

Resultados
 Foram incluídos 304 doentes, com uma idade média de 

72,80 (DP: 11,10 anos). Após 24 horas de monitorização da PA 
sistólica, 30,59% foram classificados como dippers-invertidos, 
39,14% como não-dippers, 19,10% como dippers e 11,18% 
como dippers-extremos. Não houve diferença significativa en-
tre as classes de dipping relativamente às variáveis basais. As 
classes de dipping às 24horas não foram preditores indepen-
dentes de resultado clínico funcional a 3 meses. Alterar a defi-
nição de dippers para PA sistólica às 48 horas ou PA diastólica 
não modificou esses resultados. No entanto, a transformação 
hemorrágica não foi uniforme entre classes, com uma maior 
taxa nos dippers-invertidos (p=0,033).

José Beato-Coelho1, João Sargento-Freitas1, Inês Laranjinha2, Orlando Galego3, Fernando Silva1, Cristina Machado1, Gustavo Cordeiro1, 
Luís Cunha1

1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
3-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
E-mail: jmcoelho87@gmail.com

CO20. Fatores preditores de agravamento clínico na fase aguda do  
   AVC

Introdução
Sintomas minor de AVC, na admissão, ou em remissão são 

o motivo de exclusão para tratamento trombolítico em cerca de 
29-43% dos doentes com AVC isquémico agudo, que chegam 
ao hospital dentro da janela terapêutica. É desconhecido se 
a reversão desta decisão, durante a permanência no hospital, 
altera o prognóstico.       

Objetivos
 Determinação de fatores preditores de agravamento clínico 

na fase aguda do AVC e do prognóstico aos 3 meses.
 

Métodos
 Estudo caso-controlo, a partir da análise do registo pros-

pectivo de todos os doentes com AVC isquémico submetidos 
a trombólise, entre Fevereiro de 2007 e Setembro de 2014. 
Identificados aqueles que à admissão apresentavam NIHSS ≤ 
4 mas que agravaram dentro da janela terapêutica, pelo que 
foram posteriormente submetidos a trombólise. Avaliamos va-
riáveis demográficas, fatores de risco vascular, classificação 
OCSP e TOAST, escala modificada de Rankin (mRS) aos 3 
meses. Esta amostra foi comparada com um grupo de 29 do-
entes com AVC isquémico agudo não submetidos a trombólise, 
internados durante o ano de 2013, com NIHSS ≤ 4 à admissão, 
sem agravamento nas primeiras 24 horas. A análise estatística 

foi realizada com SPSS 22.0. 

Resultados
 Foram identificados 30 doentes (53% do sexo masculino; 

idade média de 67 anos). Vinte tinham antecedentes de HTA 
e seis DM tipo 2. Sete estavam previamente antiagregados. 
A NIHSS mediana no início da perfusão foi de 9 (IQR=7-10). 
Pontuação ASPECTS 10 em 25 doentes, 4 casos com hiper-
densidade da ACM. Tempo clínica-agulha médio: 198 minutos 
(SD=75.8). Um terço dos doentes apresentou classificação 
clínica de PACI. Em 30% a etiologia foi cardioembólica. Quin-
ze encontravam-se em mRS 0 aos 3 meses. Os doentes que 
apresentaram agravamento tinham glicemias mais elevadas à 
admissão do que o grupo controlo (p<0.05). Sem outros fato-
res preditores de agravamento, nomeadamente idade, género, 
OCSP, TOAST, ASPECTS, hiperdensidade da ACM. O estado 
funcional aos 3 meses foi também semelhante nos dois grupos.

Discussão
 Enquanto se aguarda por evidência científica para submeter 

a trombólise os doentes com AVC minor, é fundamental manter 
vigilância, em particular até às quatro horas e meia, nomea-
damente naqueles que apresentam glicemias elevadas. Este 
tratamento reverteu o efeito deletério do agravamento clínico 
na fase aguda.

Ana Filipa Santos1, João Mota2, Liliana Oliveira3, Luís Miguel Afonso4, Célia Machado1, José Nuno Alves1, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior - Barcelos
3-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar do Médio Ave - Famalicão; 4-Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
E-mail: filipasantos@hotmail.com
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CO21. Será o sinal da ACM hiperdensa em M1 predictor da etiologia  
   do AVC isquémico?
José Nuno Alves1, José Amorim2, Ricardo Costa3, Célia Machado1, Ana Filipa Santos1, João Pinho1, Carla Ferreira1,
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga; 
3-Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho
E-mail: ze.nuno.7@gmail.com

Introdução
O sinal da Artéria Cerebral Média Hiperdensa (ACMH) na To-

mografia Computorizada (TC), em contexto de AVC isquémico 
agudo, representa a presença de trombo endoluminal. A análi-
se histopatológica de coágulos obtidos após embolectomia de-
monstrou que os coágulos com predomínio de eritrócitos estão 
significativamente mais associados ao sinal da ACMH em TC. 
Neste estudo pretende-se analisar a existência de associação 
entre o sinal da ACMH e a etiologia do AVC isquémico.

       
Materiais e métodos

 Revisão retrospectiva de todos os doentes internados no 
Hospital de Braga com o diagnóstico de AVC isquémico duran-
te o ano de 2013 . Revisão dos processos clínicos e imagiológi-
cos para caracterização clínica e etiológica do AVC isquémico, 
definição da presença de hiperdensidade espontânea do seg-
mento M1 da ACM (ACM1H), quantificação das unidades de 
Hounsfield (HU) da ACM1H e do ratio HU-ACM1H / HU-ACM 
contralateral. Excluídos os doentes sem investigação etiológica 
ou com investigação incompleta.  

  
Resultados

 Incluídos 406 doentes com AVC isquémico, 59.9% do sexo 
feminino, idade mediana 78 anos (IQR=66-84), 322 dos quais 
com AVC isquémico em território carotídeo (79.3%). 78 doentes 

apresentavam ACM1H na TC da admissão, com HU mediano 
62 (IQR=55-69) e ratio HU-ACM1H / HU-ACM contralateral 
mediano 1.28 (IQR=1.21-1.47). Os doentes com ACM1H eram 
mais frequentemente do sexo feminino (p=0.003), diabéticos 
(p=0.036), com NIHSS mais elevado (p<0.001), e apresen-
taram mortalidade no internamento mais elevada (p=0.006). 
Estabelecida etiologia cardioembólica em 60 (76.9%) doen-
tes com ACM1H e em 136 (55.7%) dos doentes sem ACM1H 
(OR=2.65, IC95%=1.47-4.78, p=0.001). Na análise por regres-
são logística binomial ajustada para o NIHSS e idade, a pre-
sença de ACM1H manteve a associação com a etiologia car-
dioembólica (OR=2.30, IC95%=1.01-5.25, p=0.047).

 
Conclusão

 Os doentes com AVCs isquémicos da circulação anterior 
e com hiperdensidade espontânea do segmento M1 da ACM 
apresentaram AVCs clinicamente mais extensos e com maior 
mortalidade no internamento, semelhante ao reportado na lite-
ratura. Este estudo sugere uma associação deste achado ima-
giológico com a etiologia cardioembólica do AVC isquémico, 
tendência que se mantém após ajuste para a gravidade dos dé-
fices neurológicos e idade. As limitações mais relevantes deste 
estudo estão relacionadas com a sua natureza retrospectiva e 
com a não confirmação sistemática da oclusão da ACM através 
de outros meios imagiológicos.

CO22. Influência da circulação colateral avaliada em angio-TC no  
   resultado clínico após recanalização total em enfartes da 
   circulação anterior
Tiago Rodrigues, Ângelo Carneiro, José Eduardo Alves, José Pedro Pereira, Viriato Alves, João Xavier
Serviço de Neurorradiologia Centro Hospitalar do Porto
E-mail: angelocarneiro.neurorradiologia@chporto.min-saude.pt

Introdução
As técnicas de trombectomia intra-arterial permitem taxas de 

recanalização elevadas mas os resultados clínicos são variá-
veis. A circulação colateral leptomeningea pode desempenhar 
um papel importante neste desfecho. Neste estudo tentamos 
avaliar se uma boa circulação colateral leptomeningea, avalia-
da por angio-TC, estaria associada a um bom resultado clínico 
nos doentes com enfartes da circulação anterior submetidos a 
trombectomia intra-arterial bem sucedida. 

Métodos
 Da nossa base de dados seleccionaram-se todos os doen-

tes com oclusão aguda da artéria carótida interna intra-crania-
na ou do segmento M1 da artéria cerebral média, submetidos 
a trombectomia intra-arterial bem sucedida (TICI >2b), usando 
stent retrievers. Dois observadores avaliaram as imagens da 
angio-TC inicial e pontuaram a circulação colateral leptome-
mingea regional (rLMC) de acordo com uma das escalas defi-
nidas na literatura; nesta escala, uma pontuação mais elevada 
corresponde a uma melhor circulação colateral. Considerou-se 
como bom resultado clínico uma pontuação < 2 na escala de 
Rankin modificada aos 3 meses.   

Resultados
Incluíram-se 31 doentes, com idade média 62±13 anos e 

pontuação mediana na escala de NIHSS de 18. Dezanove 
doentes (61%) haviam recebido trombolise ev previamente. O 
tempo médio decorrido entre o início dos sintomas e a recana-

lização arterial foi 374±88 minutos. Alcançou-se bom resultado 
clínico aos 3 meses em 23 doentes (74%). Não se observou as-
sociação estatisticamente significativa entre idade, sexo, pon-
tuação na escala NIHSS à entrada, realização de trombolise ev 
prévia ou tempo até à recanalização e o resultado clínico aos 3 
meses. Por outro lado, os doentes com melhor resultado clíni-
co aos 3 meses tinham maiores pontuações médias na escala 
rLMC (test t, p=0,001) . Além disso, pontuações mais elevadas 
na escala rLMC estavam associadas a melhores resultados 
clínicos aos 3 meses (Spearman r ==0,564; IC 95%, p=0,001).   

Discussão
As colaterais leptomeningeas ajudam a manter a viabilidade 

do parênquima encefálico no território de uma artéria ocluída. 
Tal como noutras séries, os nossos resultados mostram uma 
associação entre o estado das colaterais, avaliadas na angio-
-TC, e os resultados clínicos. Reforça-se a noção de que o es-
tado da circulação colateral poderá ser um dos determinantes 
mais importantes para o resultado clínico nos doentes com en-
farte cerebral. Além disso, sugere-se que a angio-TC é um bom 
método para avaliar as colaterais. 

Conclusão
Os doentes com melhor circulação colateral têm maior pro-

babilidade de ter bom resultado clínico aos 3 meses. A avalia-
ção das colaterais na angio-TC pode ajudar na selecção dos 
doentes para trombectomia.
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CO23. AVC isquémico ao acordar: características clínicas e   
   imagiológicas

Introdução
O AVC isquémico ao acordar (AIA) representa até 25% de 

todos os AVCs isquémicos e, pela incerteza da hora de início, 
não está recomendada a trombólise endovenosa. A maioria dos 
estudos demonstra semelhanças clínicas e imagiológicas entre 
os doentes com AIA e com AVC isquémico com hora de início 
determinada, o que sugere a possibilidade de realização de 
trombólise em doentes seleccionados.       

Métodos
 Estudo retrospectivo, hospitalar, monocêntrico, de todos os 

doentes internados no ano 2013 com o diagnóstico de AVC 
isquémico agudo. Revisão dos processos clínicos e imagioló-
gicos para caracterização demográfica, dos factores de risco 
vascular, características do AVC (incluindo versão abreviada de 
NIHSS), pontuações ASPECTS/pcASPECTS, estudo etiológi-
co e prognóstico a curto prazo (escala modificada de Rankin, 
mRS). Tempo mediano de seguimento 124 dias (IQR=57-156). 
Inclusão dos doentes com AIA, AIA com tempo acordar-TAC 
≤3h (AIA≤3h) e com AVC isquémico com hora de início co-
nhecida e dentro da janela terapêutica para trombólise (tem-
po clínica-TAC ≤4h30m, AVC≤4h30m). Análise estatística com 
SPSS-20.0. 

Resultados
 Dos 554 doentes internados por AVC isquémico, encon-

traram-se 113 doentes com AIA (20.4%), dos quais 25 eram 

AIA≤3h, e 190 doentes com AVC≤4h30m. Os doentes com AIA 
não diferiram dos doentes com AVC≤4h30m relativamente à 
idade, factores de risco, gravidade dos défices neurológicos e 
etiologia, mas tinham mais frequentemente apresentações de 
POCI (p<0.001) e enfartes vertebrobasilares (p<0.05). Para a 
comparação das TACs na admissão, os AVC≤4h30m foram 
comparados com os AIA≤3h e o último grupo revelou uma me-
nor frequência de ASPECTS / pcASPECTS ≥7 (p<0.05), dife-
rença esta não significativa após ajuste para a gravidade dos 
défices neurológicos na admissão. A frequência de mRS ≤2 na 
reavaliação não foi diferente entre os grupos AVC≤4h30m e 
AIA. Embora os doentes com AIA≤3h se encontrassem à data 
da reavaliação mais frequentemente dependentes que o grupo 
AVC≤4h30m (p<0.05), tal resultado perdeu significância esta-
tística após ajuste para a gravidade dos défices e idade. Dos 
doentes com AIA, 38 (33.6%) não tinha mais nenhuma con-
traindicação formal para trombólise endovenosa.

Conclusões
 A prevalência de AIA encontrada (1/5 dos AVCs isquémicos)

é sobreponível à descrita na literatura. A prevalência dos fac-
tores de risco e a gravidade dos défices neurológicos nos AIA 
é semelhante à dos AVC≤4h30m. Após ajuste para a gravida-
de dos défices, não há diferença quanto a sinais precoces de 
enfarte em TAC nem ao prognóstico funcional aos 3 meses. 
Aguardam-se estudos randomizados para confirmar o possível 
benefício da trombólise neste grupo de doentes.

Ricardo Costa1, José Nuno Alves2, José Amorim3, Manuel Ribeiro3, João Pinho2, Carla Ferreira2

1-Escola de Ciências da Saúde, Universidade do Minho; 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga;
3-Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga
E-mail: ricardofcosta91@hotmail.com

CO24. Trombólise endovenosa em “Áreas Cinzentas”

Introdução
Existem situações que se apresentam como desafios na al-

tura da decisão de recorrer ao tratamento trombolítico, quer por 
se tratarem de contra-indicações relativas (ex: neoplasias, en-
farte agudo do miocárdio recente), quer por o benefício, risco e 
eficácia da fibrinólise não estarem perfeitamente estabelecidos 
(ex: demências). Este estudo pretende comparar os benefícios 
e riscos da trombólise em doentes nas situações descritas, 
com controlos históricos sem as referidas contra-indicações.       

Métodos
 Estudo de caso-controlo, a partir da análise do registo pros-

pectivo de todos os doentes com AVC isquémico submetidos 
a trombólise endovenosa entre Fevereiro 2007 e Setembro 
de 2014. Identificação dos doentes com contra-indicações re-
lativas para trombólise e nos quais o Neurologista Assistente 
tenha decidido avançar com o tratamento. Esta amostra foi 
comparada com um grupo de 40 doentes com AVC isquémico 
submetidos a trombólise, aleatoriamente selecionados, sem 
qualquer contra-indicação, relativamente a variáveis demográ-
ficas, NIHSS à admissão, classificação OCSP e TOAST, escala 
modificada de Rankin (mRS) aos 3 meses e perfil de segurança 
(hemorragias major e hemorragias intracranianas sintomáticas 
- HIS). Análise estatística realizada com SPSS 20.0. 

Resultados
 Identificados 37 doentes com contra-indicações relativas 

(grupo CR), nos quais foi realizada trombólise endovenosa 
(59.5% do sexo feminino, idade mediana de 75 anos). A NIHSS 
na admissão média foi de 15.4 (SD 4.6), 66.7% tinham a clas-
sificação de TACI e a etiologia era cardioembólica em 40.5%. 
Nenhuma destas variáveis apresentava diferença estatística 
significativa em relação ao grupo de controlo. As contra-indica-
ções encontradas foram: neoplasia (n=23), síndrome demen-
cial (n=9), doença hepática crónica (n=2), hiperglicemia >400 
mg/dL (n=1) e enfarte agudo do miocárdio (n=1) e hemorragia 
gastrointestinal recentes (n=1). Não se encontraram diferenças 
com significado estatístico quanto à frequência de HIS (13,5% 
no grupo CR vs 15% no grupo controlo, p=0.452) nem quanto 
à frequência de bom prognóstico funcional aos 3 meses (mRS 
≤ 2: grupo CR 43.2% vs grupo controlo 44.8%, p=0.898). Não 
ocorreram hemorragias major extracranianas.

Conclusão
 Este estudo sugere que os doentes com contra-indicações 

relativas para trombólise, nomeadamente neoplasias conhe-
cidas e síndrome demencial, apresentam benefício funcional 
aos 3 meses e perfil de segurança semelhantes aos doentes 
sem contra-indicações. Deste modo, em casos selecionados, 
poderão ser considerados candidatos a trombólise e não deve-
rão ser excluídos à partida. As limitações mais relevantes deste 
estudo prendem-se com a sua natureza retrospectiva e o tama-
nho relativo da amostra.

José Nuno Alves1, Ana Filipa Santos1, Liliana Oliveira2, João Mota3, Célia Machado1, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar do Médio Ave;
3-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior, Barcelos
E-mail: ze.nuno.7@gmail.com
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CO25. Prognóstico a longo prazo dos doentes com AVC isquémico  
   submetidos a trombólise endovenosa

Célia Machado1, Céu Ferreira2, Ana Filipa Santos1, José Nuno Alves1, João Mota3, Liliana Oliveira4, João Pinho1, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2-Serviço de Psiquiatria, Hospital de Braga;
3-Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria Maior – Barcelos; 4-Serviço de Medicina Interna I do C. H. do Médio Ave - Unidade Famalicão
E-mail: ccarinamachado@gmail.com

Introdução
A trombólise endovenosa é um tratamento eficaz na fase 

aguda do AVC isquémico. Vários estudos avaliaram o prog-
nóstico destes doentes aos 3 meses, verificando melhoria do 
estado funcional. Existe uma escassez de estudos que avaliem 
o prognóstico a longo prazo (>12 meses) e recorrência de AVC 
isquémico em doentes tratados com alteplase.

       
Objetivo

 Determinação do prognóstico aos 5 anos dos doentes com 
AVC isquémico submetidos a trombólise endovenosa.  

  
Métodos

 Análise do registo prospectivo de todos os doentes com AVC 
isquémico submetidos a trombólise endovenosa entre Feverei-
ro de 2007 e Novembro de 2009. Avaliamos variáveis sociode-
mográficas, factores de risco vascular, NIHSS na admissão e à 
data da alta e classificação TOAST. Realizamos uma entrevista 
telefónica ao doente e/ou familiar para determinar a residência, 
actividade profissional, recorrência de eventos vasculares e 
modified Rankin score (mRS) aos 5 anos. Prognóstico favorá-
vel definido como mRS 0-2.

 
Resultados

Dos 155 doentes identificados, encontramos 105 casos 
(51.4% do sexo masculino; idade média de 68 anos). Antece-
dentes de HTA em 58.1%, dislipidemia em 37.1%, DM tipo 2 

em 20% e fibrilação auricular em 17.1%. NIHSS mediana na 
admissão de 13 (IQR=8-19) e NIHSS mediana à data de alta de 
5 (IQR=1-11). Aos 5 anos 38 doentes (36.2%) tinham prognós-
tico favorável, 10 doentes estavam institucionalizados ou a vi-
ver em casa de familiares e 10 doentes reformados pelo status 
pós-AVC. Faleceram 44 doentes (41.9%), 12 no internamento 
do evento inicial e 4 por recorrência de AVC isquémico. Nove 
doentes (8.6%) apresentaram recorrência de AVC isquémico, 
em média 34.6 meses depois do evento inicial. A incidência 
anual de morte ou recorrência de AVC isquémico foi de 14.1 
por 100 doentes/ano. Preditores de mortalidade ou recorrência 
de AVC isquémico aos 5 anos: NIHSS na admissão (HR = 1.12, 
IC 95%=1.06-1.18, p<0.001) e NIHSS à data da alta (HR=1.10, 
IC 95%=1.05-1.15, p<0.001). Sem outros factores preditores, 
nomeadamente idade, género, glicemia e pressão arterial na 
admissão, DM, HTA, dislipidemia, hemorragias intracranianas 
sintomáticas e cardioembolismo. 

Discussão
 Verificamos que a taxa de incidência anual de morte ou 

recorrência de AVC isquémico é elevada, sobretudo nos pri-
meiros meses após o evento inicial. A gravidade dos défices 
neurológicos na admissão, bem como a gravidade dos défices 
à data de alta são preditores de mortalidade a longo termo, tal 
como encontrado nos escassos estudos publicados. A principal 
limitação deste estudo relaciona-se com a taxa de resposta da 
população estudada (68%).
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P1. Particularidades Anatómicas de uma Dissecção Vertebral

Sara Varanda1, Ana Filipa Santos1, Liliana Oliveira2, José Manuel Amorim3, João Pinho1, Jaime Rocha3, Carla Ferreira1

1-Serviço de Neurologia do Hospital de Braga; 2-Serviço de Medicina Interna I do Centro Hospitalar do Médio Ave; 
3-Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Braga
E-mail: svaranda@gmail.com

Introdução
As dissecções da artéria vertebral apresentam uma incidên-

cia estimada de 1.5/100000, sendo responsáveis, juntamente 
com as carotídeas, por cerca de dois por cento dos AVCs e até 
10 a 25% daqueles em idade jovem. Actualmente as opções 
terapêuticas disponíveis são controversas.  

Caso Clínico
 Doente do género feminino, de 50 anos, com anteceden-

tes pessoais conhecidos de tabagismo, hipertensão arterial e 
dislipidemia não medicadas, admitida por instalação súbita de 
tonturas, visão dupla e sensação de ter os membros esquerdos 
mais pesados. Encontrava-se bem acordada, com oftalmopa-
resia complexa, com hemiparesia atáxica e hemi-hipostesia 
esquerdas, pontuando 7 na NIHSS. TC cerebral com hiperden-
sidade espontânea da artéria basilar. Tempos clínica-agulha e 
porta-agulha de 100 e 20 minutos, respectivamente. Sem me-
lhoria com trombólise endovenosa. Angio-TC confirma trombo 
endoluminal da porção distal da basilar condicionando redução 
do preenchimento proximal das AICAs e artéria cerebral poste-
rior direita. Angiografia demonstra oclusão na origem da artéria 
vertebral esquerda e preenchimento retrógrado até à porção 
média de V2, com aspectos sugestivos de dissecção. Este es-
tudo confirmou que a artéria vertebral direita terminava predo-
minantemente em PICA (segmento V4 hipoplásico), observan-
do-se trombo na porção distal da artéria basilar e anastomoses 
compensatórias entre as circulações anterior e posterior. Dada 
a localização do trombo endoluminal, as características anató-

micas e a situação neurológica estabilizada (NIHSS=6) decidiu-
-se não progredir para trombectomia mecânica, após tentativa 
de cateterização da vertebral esquerda (única alternativa) não 
conseguida. TC de controlo às 24 horas com hipodensidade 
talâmica anterior direita e do pedúnculo cerebral ipsilateral. Hi-
pocoagulada com heparina não fraccionada. Às 48 horas, sob 
níveis terapêuticos de aPTT, agravamento neurológico com 
deterioração da consciência. Irreversibilidade mesmo após 
administração de ácido acetilsalicílico e instituição de medidas 
de aumento da volemia. Às 72 horas, no mesmo contexto, as-
sociação de défice motor direito, com síndrome de locked-in. 
TC e RMN cerebral com hipodensidade tálamo mesencefálica 
direita, cerebelosa superior ipsilateral e pontina bilateral.  

Conclusões
A dissecção de grandes vasos cervicais apresenta um es-

pectro de gravidade clínica bastante alargado, podendo em 
alguns casos condicionar défices neurológicos graves e per-
manentes. Destaca-se este caso pois a variante anatómica do 
sistema vertebrobasilar e a dissecção oclusiva da artéria verte-
bral não permitiram o acesso endovascular ao trombo na arté-
ria basilar. O mau perfil hemodinâmico do sistema vertebroba-
silar em angiografia, mesmo considerando a relativa paucidade 
dos défices iniciais, pode predizer uma evolução desfavorável 
e ser um dado a favor da realização de tratamento médico e 
endovascular agressivo.quer como fonte embólica a partir das 
veias intra-abdominais, quer como condição protrombótica em 
si mesma.

P2. Hemispasmo facial: uma manifestação da dolicoectasia do   
       sistema vertebro-basilar

Ricardo Almendra, Andreia Veiga, Pedro Guimarães, Alexandre Costa, Ana Graça Velon
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
E-mail: ccarinamachado@gmail.com

Introdução
A dolicoectasia corresponde a uma angiopatia cuja preva-

lência se estima de 0.05%–0.06%. Envolve preferencialmente 
o sistema vertebro-basilar. Nesta circunstância, e apesar de 
muitas vezes ser assintomática, o espectro clínico pode variar 
desde acidentes vasculares cerebrais, a hidrocefalia obstrutiva, 
até aqueles relacionados com a compressão nervos cranianos 
ou do tronco cerebral.      

Caso Clínico
 Homem de 62 anos que aos 54 anos iniciou clinica isolada 

de espasmo na hemiface esquerda tendo sido referenciado á 
consulta de Toxina Botulínica em 2008 para tratamento sinto-
mático. Não se identificou história pregressa de paralisia facial 
periférica. O exame neurológico não revelou outras anorma-
lidades. A investigação complementar incluiu RMN-CE com 
estudo angio que demonstrou a presença de dolicoectasia do 

sistema vertebro-basilar e o contacto das artérias vertebral es-
querda e cerebelosa antero-inferior com o nervo facial ao nível 
da face ventral da protuberância. O doente iniciou anti-agrega-
ção plaquetária e obteve parecer neurocirúrgico desfavorável. 
Mantém tratamento conservador com infiltrações regulares de 
toxina botulínica de 85 UI de Dysport®, em média, distribuídas 
entre pontos peri-orbiculares, zigomático maior e mentoniano. 
Após 4 anos de seguimento mantém benefício sintomático e os 
achados imagiológicos são sobreponíveis.  

 
Discussão

 Ainda que esta seja uma manifestação reconhecida das 
malformações vasculares o caso clínico relembra esta forma 
de apresentação e a possibilidade da infiltração com toxina bo-
tulínica ser uma opção terapêutica sintomática nos casos em 
que a cirurgia não é uma opção favorável ou viável.



R
E

S
U

M
O

S
 D

E
 P

O
S

T
E

R
S

35LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2015

PORTO

LIVRO DO CONGRESSO
Fevereiro de 2015
PORTO9 9

P3. Stroke mimic com apresentação vascular “clássica”

Sandra Sousa, Liliana Olim Gouveia, Rui Guerreiro, Fernando Pita
Serviço de Neurologia, Hospital de Cascais
E-mail: sandracastrosousa@gmail.com

P4. Coreia: Uma Apresentação Incomum de Acidente Vascular   
 Cerebral

Introdução
A coreia é uma perturbação do movimento hipercinética 

e caracteriza-se por movimentos involuntários, irregulares, 
abruptos e excessivos que fluem dando ideia de agitação. O 
seu mecanismo preciso permanece incerto, mas acredita-se 
ser causada por lesões nos núcleos da base. Estão descritas 
causas genéticas e adquiridas, entre as quais consta o aciden-
te vascular cerebral (AVC).       

Caso Clínico
 Apresenta-se o caso clínico de um homem de 71 anos, 

autónomo, com antecedentes de hipertensão, dislipidemia e 
cardiopatia isquémica. Após esforço físico moderado sofreu 
instalação súbita de hemiparesia esquerda, transitória, com 
duração de cerca de 30 minutos. Recorreu rapidamente ao 
Serviço de Urgência tendo-se objectivado movimentos invo-
luntários nos membros esquerdos, intermitentes e amplos, que 
se acentuavam durante as actividades voluntárias; sem défices 

motores ou sensitivos. Realizou-se RMN cerebral que revelou 
lesão isquémica aguda, em território cortical da artéria cerebral 
média direita (enfarte agudo temporo-insular direito). O estu-
do etiológico, que incluiu monitorização electrocardiográfica, 
ecocardiograma, ecodoppler dos vasos do pescoço e estudo 
vascular intracraniano, excluiu fonte cardioembólica e doença 
ateromatosa relevante. Assistiu-se à melhoria significativa dos 
movimentos coreicos com a introdução de haloperidol.  

 
Conclusões

 Neste doente, a instalação de hemicoreia na fase aguda do 
AVC torna a etiologia vascular a mais provável. No entanto, a 
fisiopatologia subjacente é difícil de explicar pela localização 
maioritariamente cortical da lesão. Partilhamos o caso pela ra-
ridade da apresentação. Revemos as principais características 
da coreia vascular, enfatizando a apresentação clinica, a di-
ferente topografia das lesões, os mecanismos fisiopatológicos 
propostos, o tratamento e prognóstico.

Introdução
A causa mais comum de hemibalismo dos idosos é a lesão 

vascular dos gânglios da base. Raramente, é a primeira ma-
nifestação clínica de alterações metabólicas, nomeadamente 
de hiperglicémias não cetóticas. Esta entidade apresenta al-
terações imagiológicas variadas, sendo a alteração mais con-
sistente a hiperintensidade dos gânglios da base em T1. Os 
achados em T2 e difusão são muito variáveis podendo dificultar 
o diagnóstico sobretudo nos casos em que ocorre restrição na 
difusão. O mecanismo pelo qual ocorrem estas alterações não 
está esclarecido.       

  
Caso Clínico

 Doente sexo feminino, 77anos, caucasiana, previamente 
autónoma que recorre ao Serviço de Urgência 24 horas após 
instalação súbita de movimentos involuntários dos membros 
esquerdos. Ao exame neurológico da admissão apresenta-
va movimentos balisticos de ambos os membros esquerdos, 
sem outras alterações, nomeadamente da força muscular ou 
da sensibilidade. Apresentava como antecedentes patológicos 
hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. Me-
dicada com nebivolol, candesartan, metformina e atorvastatina. 
Negava uso de neurolépticos. Realizou TC-CE que mostrou si-
nais de leucoencefalopatia mas sem lesões agudas isquémicas 
ou hemorrágicas. Do estudo laboratorial destaca-se glicemia 
de 442mg/dL e hemoglobina glicada de 12.2% , sem corpos 
cetónicos e função tiroidea normal. Atendendo ao perfil de ins-
talação dos sintomas foi admitido, inicialmente, hemibalismo 

vascular. Realizou RM-CE, 7 dias depois da admissão, que 
mostrou hiperintensidade em T1 nos núcleos caudado e lenti-
cular direitos com correspondente ténue hipersinal nas ponde-
rações de TR longo, sem restrição na difusão. Ainda discreto 
hipossinal em T2* envolvendo os putamina e os núcleos cau-
dados traduzindo deposição de substâncias paramagnéticas. 
O estudo do metabolismo do cobre e citoquímico de LCR fo-
ram normais. Admitiu-se, neste contexto, a hipótese de hemi-
balismo hiperglicémico não cetótico. Foi reajustada terapêutica 
anti-diabética e instituído tiapridal com melhoria progressiva do 
controlo metabólico e simultaneamente dos movimentos invo-
luntários, com suspensão posterior do tiapridal. Repetiu RM-
-CE, dois meses depois, que mostrou melhoria das alterações 
anteriormente descritas, nomeadamente atenuação da hiperin-
tensidade dos núcleos caudado e lenticular direitos em T1.    

 
Conclusão

 Este caso demonstra a importância de colocar a hiperglicé-
mia não cetótica entre as possíveis causas de hemibalismo-
-hemicoreia com perfil vascular de instalação, particularmente 
em doentes com história de diabetes mellitus. O nosso doen-
te apresentou uma evolução clínica e imagiológica favoráveis 
após controlo metabólico. Embora a apresentação clínica e por 
vezes a imagem mimetizem um evento vascular, os mecanis-
mos fisiopatólogicos e o tratamento desta entidade são diferen-
tes, destacando-se o prognóstico favorável quando a hipergli-
cémia é precocemente reconhecida e corrigida.

Sara Camões1, Alexandre Vasconcelos1, Filipe Correia2, Catarina Cruto2

1-Serviço de Medicina Interna, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos; 2-Serviço de Neurologia, Hospital Pedro Hispano, Matosinhos; 
E-mail: sarahjoana@hotmail.com
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P5. Síndrome de hipotensão de líquor e síndrome de encefalopatia  
 posterior reversível sequenciais numa puérpera 

Introdução
A síndrome de encefalopatia reversível posterior (PRES) é 

uma entidade clínica e neurorradiológica caraterizada por uma 
alteração na autorregulação cerebral cuja fisiopatologia perma-
nece ainda pouco esclarecida. A sua associação com a síndro-
me de hipotensão de líquor (SHL) foi apenas muito raramente 
reportada na literatura.       

Caso Clínico
 Doente do sexo feminino de 25 anos, sem antecedentes de 

relevo, multípara (2G2P), que após parto eutócico com anal-
gesia epidural iniciou cefaleia bifrontal em peso no ortostatis-
mo, aliviada em decúbito, de intensidade moderada na escala 
qualitativa da dor. Teve alta no 5º dia do puerpério mantendo 
as queixas de cefaleia, não apresentando outros sinais ou sin-
tomas. No 6o dia do puerpério apresentou uma primeira crise 
tónico-clónica generalizada após recuperação da qual referiu 
amaurose bilateral. No serviço de urgência, encontrava-se 
hemodinamicamente estável e normotensa. Ao exame neuro-
lógico apresentava amaurose bilateral, sem outras alterações 
relevantes. Realizou TC cerebral que revelou a presença de 
hipodensidades occipitais bilaterais e veno-TC que excluiu a 
hipótese de trombose venosa cerebral e demonstrou marcada 
exuberância de todos os seios venosos. Foi internada na Uni-
dade de AVC para prosseguir investigação etiológica. Realizou 
RM cerebral que revelou a presença de áreas de hipersinal em 

T2/FLAIR na substância branca periventricular frontal e parietal 
esquerdas e subcortical frontal posterior alta esquerda e occi-
pitais bilaterais, sem restrição à difusão - edema vasogénico; e 
diminuta área parietal esquerda com restrição à difusão - ede-
ma citotóxico. No estudo por Angio-RM observaram-se áreas 
de redução de calibre em varias artérias, artérias cerebrais 
posteriores, ramos das artérias cerebrais médias e vertebral 
direita distal, a traduzir vasospasmo. Foram ainda descritas 
efusões subdurais subagudas frontal alta direita e parafalcina 
esquerda sem efeito de massa significativo – achados com-
patíveis com um PRES com vasospasmo difuso associado a 
sinais de SHL. A doente foi medicada com nimodipina e foram 
instituídas medidas conservadoras para o SHL. A restante in-
vestigação etiológica incluindo estudo autoimune foi negativa. 
Durante o internamento, houve melhoria clínica e ultrassono-
gráfica (monitorização frequente com Doppler transcraniano). 
Teve alta assintomática.     

 
Conclusão

 A ocorrência sequencial de SHL e PRES levanta a hipótese 
de uma associação causal entre as duas entidades: o aumento 
da pressão venosa intracraniana decorrente da hipotensão de 
líquor, ocasiona distensão venosa com extravasamento inters-
ticial de fluidos e proteínas que, por sua vez, poderão desen-
cadear um PRES.

Andreia Costa1,2, Joana Meireles1,2, Maria Inês Correia3, Margarida Rodrigues4, Sara Fonseca4, Luísa Fonseca5, Pedro Abreu1,2

1-Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de São João, Porto; 
2-Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto;
3-Serviço de Medicina Interna do Hospital Central do Funchal, Funchal;
4-Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar de São João, Porto;
5-Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de São João, Porto;
E-mail: andreiafgcosta@gmail.com

P6. Visualizando o AVC: Um vídeo didático para enfermeiros diminui o  
 tempo porta-agulha?

Introdução
Os benefícios do tratamento trombolítico no AVC são pro-

porcionalmente dependentes do tempo decorrido desde o iní-
cio da clínica. A literatura científica propõe que o tempo entre 
a entrada do doente no hospital e a instituição do tratamento 
(tempo porta-agulha) seja inferior a 60 minutos. Este processo 
depende de diversos intervenientes, sendo que vários estudos 
demonstraram a eficácia de diferentes estratégias dirigidas a 
estes mesmos intervenientes no sentido de reduzir o tempo 
porta-agulha.  

  
Objetivos

 Testar o efeito da visualização de um vídeo dirigido à equipa 
de enfermagem, sobre a importância e o funcionamento da Via-
-Verde do AVC (VVAVC), no tempo porta-agulha, num centro 
hospitalar pertencente à rede de referenciação da VVAVC.    

Metodologia
 Durante o segundo semestre de 2014, de dois em dois me-

ses e durante uma semana, foi visualizado diariamente pela 
equipa de enfermagem do serviço de urgência um vídeo de 10 
minutos, com mensagens generalistas sobre o AVC, a impor-
tância da rapidez na realização da trombólise endovenosa, e 
o funcionamento da Via-Verde do AVC intra e extra hospitalar. 
Foram recolhidos dados referentes ao número de ativações de 
via verde intra-hospitalar pela equipa de enfermagem, número 
de trombólises realizadas, tempo porta-agulha e clinica-agulha, 

e dados clínicos e demográficos dos doentes. Os resultados fo-
ram comparados com os do semestre anterior do mesmo ano. 
A equipa de enfermagem, excepção feita aos co-autores des-
conhecia o fim a que se destinava a intervenção.  

 
Resultados

 Todos os enfermeiros do serviço de urgência visualizaram o 
filme pelo menos uma vez. Comparando o segundo semestre 
de 2014, com o primeiro semestre, os resultados foram os se-
guintes: número de ativações da Via Verde do AVC no hospital 
98 versus 145, doentes tratados 46 versus 33, idade média dos 
doentes 73 versus 75, NHISS à admissão 11 versus 15, tempo 
clinica-agulha 138 minutos versus 155 minutos, tempo porta-
-agulha 55 minutos versus 65 minutos, respectivamente (ne-
nhuma das diferenças atingiu significância estatística).

Conclusão
 Apesar do número de ativações da VVAVC não ter aumen-

tdo no segundo semestre, quase metade dessas ativações 
(47%) conduziram à instituição de tratamento trombolitico. Ape-
sar do número de doentes tratados ter aumentado e a média 
do tempo porta-agulha ter diminuído face ao primeiro semestre 
estes resultados não tiveram significância estatística. Ainda as-
sim, os resultados sugerem que intervenções deste tipo junto 
do pessoal não médico possam ser equacionadas no sentido 
de encurtar os tempos porta-agulha.

Filipa Ladeira1, Raquel Barbosa1, Ana Sofia Corredoura2, Maria do Rosário Carmo3, Vanessa Fernandes3, Sofia Calado1,4, Fátima Grenho5, 
Micaela Monteiro2, Miguel Viana Baptista1,4

1-Serviço de Neurologia Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2-Equipa Médica Serviço de Urgência Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
3-Equipa de Enfermagem Serviço de Urgência Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
4-CEDOC – Faculdade de CiÊncias Médicas da Universidade Nova de Lisboa;
5-Serviço de Medicina IV Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
E-mail: filipaladeira@msn.com
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P8. Resultados após AVC pediátrico: uma revisão sistemática

Mário Esteves, Susana Azevedo
Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa
E-mail: estevesm@ufp.edu.pt

P7. Efeito da trombólise no perfil anatomoclínico da afasia

Introdução
O tratamento trombolítico no AVC isquémico aumenta a taxa 

de sobrevivência e a funcionalidade e modifica os padrões da 
lesão cerebral. Existem contudo muito poucos estudos sobre 
o efeito da trombólise nos perfis linguísticos dos sujeitos com 
afasia.  

  
Objetivos

 Avaliar o efeito da trombólise nas características anatómicas 
e perfil linguístico da afasia.    

Metodologia
 Revisão retrospectiva dos dados de doentes com afasia 

por AVC isquémico do hemisfério esquerdo, observados no 1o 
mês de evolução num departamento de terapia da fala de um 
hospital universitário nos últimos 11 anos. Os doentes foram 
referenciados para avaliação apenas quando apresentavam 
alterações persistentes e significativas da linguagem e não os 
que recuperaram na fase aguda da lesão. Foram comparadas 
as características da afasia e localização e extensão da lesão 
no território da artéria cerebral media (determinada pela pon-
tuação ASPECTS), entre sujeitos submetidos ou não a rtPA.  

 
Resultados

 Foram incluídos 357 sujeitos (188 do sexo masculino), 
com uma média de idade de 66 anos, no 1o mês de evolu-

ção (9.81±6.75 dias) dos quais 83 (23%) receberam rtPA. Os 
grupos eram idênticos na idade, sexo, escolaridade, tempo de 
evolução e também na distribuição dos diferentes tipos de afa-
sia com excepção da afasia anómica e da afasia global (de pre-
domínio nos doentes sem (11,7 vs 2.4%) e com trombólise (55 
vs 42%), respectivamente). A extensão da lesão foi o principal 
determinante da gravidade da afasia. Os casos submetidos a 
rtPA tinham com maior frequência lesões na insula, lenticular e 
regiões corticais posteriores e lesões significativamente maio-
res no score ASPECTS (4.9 vs 3.3) com pior desempenho na 
compreensão, repetição, fluência do discurso e em medidas 
de gravidade.

Conclusão
 O score ASPECTS apresentou-se como uma boa ferra-

menta clínica para validação da correlação anatomoclínica na 
afasia. A extensão da lesão deverá ser controlada em estudos 
de prognóstico ou de intervenção terapêutica, já que influencia 
as características da afasia. Neste estudo os sujeitos tratados 
com rtPA, que foram avaliados apresentaram afasias mais gra-
ves provavelmente em consequência da maior extensão da 
lesão. Este achado pode resultar tanto de um enviesamento 
da referenciação para avaliação dos doentes tratados com 
rtPA (levando à exclusão dos casos de recuperação completa) 
como da maior prevalência de transformação hemorrágica (as-
pecto não controlado).

José Fonseca1, Gabriela Leal1,2, Luísa Farrajota1,2, Teresa Pinho e Melo2, Ana Catarina Fonseca2, Joana Morgado3, Filipa Miranda1, Isabel 
Pavão Martins1

1-Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, HSM;
3-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Lisboa Central, HSAC;
E-mail: jfonseca@medicina.ulisboa.pt

Introdução
Determinar quais os resultados decorrentes de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) em crianças.  
  

Metodologia
 Pesquisa computorizada nas bases de dados Cochrane 

Central, Pubmed/ Medline e B-on.  
 

Resultados
 Nesta revisão foram incluídos 12 estudos envolvendo 732 

participantes.

Conclusões
 A evidência consultada nesta revisão sistemática sugere 

que crianças que sofreram AVE apresentam défices de fun-
cionalidade, cognitivos, de comunicação, epilepsia e menores 
índices de qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS). 
Da pesquisa efetuada sugere-se a relevância de adicionais 
investigações randomizadas controladas no que concerne às 
consequências do AVE nas crianças.

Palavras-chave
 AVE; Pediátrico; Resultados.
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P9. Um síndrome clássico e uma causa revisitada: Sindrome de 
 Foix-Chavany Marie num doente com vasculopatia radiógena

Raquel Barbosa1, Filipa Ladeira1, Inês Gil2, Sofia Calado1,3, Miguel Viana Baptista1,3

1-Serviço de Neurologia Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2 – Serviço de Neurorradiologia Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
3– CEDOC – Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa
E-mail: ana.r.barbosa@hotmail.com

P10. Desafios diagnósticos: hemiparésia e hemihipostesia poupando  
 a face
Juliana Castelo, Luís Fontão, Catarina Silva Santos
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira
E-mail: julianacastelo@sapo.pt

Introdução
O sindrome de Foix-Chavany-Marie caracteriza-se por um 

quadro de diplegia facio-faringo-glosso-mastigatória nos mo-
vimentos voluntários, com preservação dos movimentos emo-
cionais. Classicamente associado a lesões bioperculares, são 
raros os casos que surgem em cenários de lesão unilateral, 
e neste contexto ocorrem com lesões na região opercular em 
doentes com evidência clinica ou imagiologia de lesões prévias 
no hemisfério contralateral.     

Caso Clínico
 Homem de 42 anos, submetido a radioterapia holocraniana 

aos 7 anos por pinealoma, com colocação de shunt ventriculo-
-peritoneal com necessidade de reintervenção aos 38 e 39 
anos. Admitido no SU por quadro de inicio súbito de hemipare-
sia esquerda, desvio do olhar para a direita e mutismo, com cer-
ca de uma hora de evolução. Ao exame neurológico destacava-
-se parésia do olhar conjugado para a esquerda, incapacidade 
em abrir a boca, realizar a protusão da lingua, fechar os olhos, 
ou mostrar os dentes a pedido, mas capaz de bocejar ou de 
pestanejar espontâneamente. Apresentava anartria, disfagia 
e hemiplegia espástica esquerda com parésia facial esquerda 
discreta, pontuando NHISS de 13. Por mioclonias do MID rea-
lizou Fenitoina EV com reversão do quadro. RM mostrou lesão 
isquémica aguda da corona radiata e lenticulo-capsular direito 
e multiplas lesões cavitadas sequelares bilaterais. Angiografia 

convencional revelou multiplas estenoses segmentares, em 
todos os territórios cerebrais, traduzindo vasculopatia difusa. 
Estudo analitico, ecocardiograma, doppler vasos do pescoço 
e holter sem alterações. Admitido sindrome de Foix-Chavany-
-Marie em contexto de AVC isquémico agudo sob vasculopatia 
secundária a radioterapia cerebral, tendo iniciado AAS 150 mg. 
Um mês após a admissão mantinha-se clinicamente sobreponi-
vel, com disfagia severa com necessidade de entubação naso-
gastrica, anartria e hemiparesia esquerda espástica.     

 
Conclusão

 O surgimento de um sindrome de Foix-Chavany Marie no 
contexto de lesao unilateral da corona radiata e na ausência de 
qualquer lesão opercular não se encontra previamente descrito 
na literatura, estando apenas descritos em lesões operculares 
unilaterais, em lesões agudas bilaterais da corona radiata. A 
existência de lesões sequelares a processos de radionecrose 
podem explicar o surgimento deste quadro na lesão isquémi-
ca aguda por vasculopatia radiógena numa localização atípica 
para este sindrome. O sindrome vasculopático secundário a 
radiação ocorre tardiamente, com os casos publicados a reve-
larem um tempo de latência que varia entre os 2 e os 25 anos. 
Não existe tratamento comprovadamente eficaz neste contex-
to, devendo a estrategia ser a de prevenção, por exemplo, atra-
vés da diminuição da dose de radiação.

Introdução
Quadros de hemiparesia e hemihipostesia sem alteração 

da simetria facial associam-se com maior frequência a lesões 
isquémicas envolvendo territórios de fronteira das artérias ce-
rebrais anterior e média. Os enfartes lacunares restritos à ver-
tente posterior da cápsula interna, pela proximidade das vias 
corticoespinais e corticobulbares, raramente cursam sem as-
simetria facial.  

       
Caso Clínico

 Mulher, 70 anos, previamente autónoma e cognitivamente 
íntegra, sem antecedentes relevantes. Recorre ao SU por qua-
dro com 72 horas de evolução referindo défice motor súbito 
do membro inferior direito, associando-se ao fim de 24 horas 
a parésia do membro superior homolateral. Objectivou-se he-
miparésia direita (grau 4-/5) proporcional, sem assimetria da 
face, sugestão de compromisso de propriocepção e vibração 
no membro inferior direito, sem outras alterações excepto um 
possível nível álgico por D11 não confirmado em avaliações 
posteriores. Foi colocada a hipótese diagnóstica de síndrome 
hemimedular cervical pelo que realizou RM cervical e dorsal 
que não validaram contudo esta hipótese. Colocamos de se-
guida a hipótese de uma lesão vascular isquémica lacunar da 
cápsula interna/tálamo ou da região paramediana do tronco e 
a RM CE confirmou uma lesão isquémica recente na vertente 
posterior do braço posterior da cápsula interna e corona radiata 
esquerdas. Iniciou antiagregação e estatina e apresentou evo-
lução satisfatória com fisioterapia.

Homem, 74 anos, previamente autónomo, com múltiplos 
factores de risco vascular, avaliado por quadro súbito de dor-
mência e parésia do membro inferior esquerdo que, ao fim de 3 
dias, se associou a dormência do membro superior esquerdo e 
paresia da mão, sem outros sintomas. Ao exame objectivou-se 
hemiparesia esquerda grau 4/5 sem face, reflexos globalmente 
muito vivos (incluindo RCP extensor esquerdo) excepto C7 e 
S1 esquerdos abolidos, sugestão de nível álgico por D6 e com-
promisso de propriocepção nos membros inferiores. A hipótese 
de lesão medular foi considerada mas invalidada pelos exames 
auxiliares. A RM CE entretanto realizada mostrou lesões isqué-
micas recentes em território de fronteira da artéria carótida in-
terna direita. O doppler confirmou estenose na artéria carótida 
interna direita superior a 70% com turbulência e aceleração das 
velocidades. Foi submetido a endarterectomia, com boa evolu-
ção até à data.

Conclusões
 A instalação de uma hemiparesia e hipoestesia sem altera-

ção da simetria facial podem traduzir lesões isquémicas supra-
tentoriais, listando como diagnóstico diferencial de lesões me-
dulares. Os casos que apresentamos permitem uma reflexão 
acerca dos evidentes desafios diagnósticos envolvidos nesta 
semiologia. É interessante ainda sublinhar que apresentações 
semiológicas semelhantes revelaram mecanismos etiológicos 
vasculares distintos com importantes implicações na preven-
ção secundária.
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P11. Acidente Vascular Cerebral isquémico num doente com 
 Hemoglobinúria Paroxística Noturna e foramen oval patente

Mariana Costa, Luísa Azevedo, Ana Catarina Fonseca, Teresa Pinho e Melo
Unidade de AVC, Departamento de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte
E-mail: marianareiscosta@gmail.com

P12. Acidente vascular cerebral isquémico como manifestação   
 incomum de degenerescência caseosa da calcificação do anel  
 mitral

João Sequeira, Paulo Ávila, Pedro La Féria, Natália Pires, Patrícia Ferreira, Alexandre Amaral e Silva, Ana Paiva Nunes
Unidade Cerebrovascular, Centro Hospitalar de Lisboa Central

Introdução
A Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) é uma doença 

rara, adquirida, das células hematopoiéticas pluripotenciais, 
caracterizada pela coexistência de anemia hemolítica crónica, 
pancitopenia e fenómenos trombóticos venosos (mais frequen-
temente hepáticos e cerebrais), precipitados por quadros infec-
ciosos. Embora esteja mais comummente associada a eventos 
trombóticos venosos, existem 18 descrições de tromboses ar-
teriais cerebrais.       

Caso Clínico
 Homem de 28 anos, com HPN diagnosticada há 8 anos e 

AVC isquémico no território da ACM esquerda há 1 ano. Medi-
cado com prednisolona, darbepoetina alfa, ácido fólico, AAS, 
rosuvastatina, ranitidina, transfusão periódica de concentrado 
eritrocitário. Internado por três episódios de instalação súbita 
de disartria e hemiparésia esquerda com duração inferior a 24 
horas. Ao exame neurológico apresentava ataxia apendicular 
do membro superior esquerdo. Dois dias antes diagnosticada 
pneumonia adquirida na comunidade. Na investigação etiológi-
ca de AVC jovem, a TC-CE revelou enfartes sequelares córtico-

-subcorticais fronto-operculares, na média convexidade frontal 
esquerda e na vertente posterior da alta convexidade parietal 
homolateral; a RMN-CE revelou enfartes agudos na vertente 
inferior do hemisfério cerebeloso esquerdo e território da artéria 
cerebelosa superior esquerda e córtex da convexidade fronto-
-parietal bilateral; o ecocardiograma transesofágico mostrou 
foramen oval patente (FOP); o restante estudo foi negativo, 
nomeadamente o Doppler dos membros inferiores. Por quadro 
de dor abdominal realizou angio-TC abdominal e pélvica, que 
documentou trombose intramural da artéria mesentérica supe-
rior e enfartes isquémicos renais e hepáticos. Medicado com 
enoxaparina em dose terapêutica.   

Discussão
 Considera-se importante a exploração de shunt direito-es-

querdo perante uma doença que raramente envolve o sistema 
arterial. Neste caso, dada a presença de FOP, não é possível 
excluir a trombose venosa como precursora dos eventos isqué-
micos cerebrais arteriais. Os autores alertam para a pertinência 
da discussão do encerramento do FOP nestes doentes.

Introdução
A degenerescência caseosa do anel mitral (DCAM) é uma 

forma rara de calcificação do anel mitral de etiologia não com-
pletamente esclarecida, que pode ser frequentemente confun-
dida com tumor ou abcesso intracardíaco, sendo habitualmente 
considerada uma condição clínica benigna. Os autores descre-
vem um caso de AVC isquémico em doente com DCAM.       

Caso clínico
 Doente do sexo feminino de 76 anos de idade, nacionalida-

de britânica, previamente saudável, que iniciou de forma sú-
bita quadro de alteração da linguagem e diminuição da força 
muscular ao nível do hemicorpo direito. Foi transportada ao 
Serviço de Urgência, tendo sido activada a Via Verde de AVC 
na triagem e transferida directamente para a sala de TC. Na 
observação inicial apresentava-se vigil, com afasia global em 
mutismo, desvio conjugado do olhar e cabeça para a esquerda, 
hemianópsia homónima direita, hemiplegia direita e hemianes-
tesia ipsilateral - NIHSS 25. Realizou TC-CE que não demons-
trou lesões agudas, tendo iniciado terapêutica fibrinolítica com 
alteplase com 74 minutos de evolução de defeito neurológico. 
Durante a fibrinólise efectuou angioTC-CE que demonstrou a 

interrupção de fluxo de dois ramos M3 da artéria sílvica es-
querda, tendo sido internada para vigilância e estudo vascular 
complementar. A RM-CE documentou a presença de múltiplas 
lesões isquémicas agudas. Realizou ecocardiografia transto-
rácica que identificou estrutura heterogénea anexa ao folhe-
to posterior da válvula mitral, tendo posteriormente realizado 
ecocardiografia transesofágica que confirmou a presença de 
DCAM com prolongamento digitiforme ao longo da superfície 
ventricular. O ecodoppler cervical e transcraniano não apre-
sentava alterações, tendo-se admitido o diagnóstico de AVC 
isquémico cardioembólico. Na TC-CE de controlo verificou-se 
a ocorrência de transformação hemorrágica intralesional pelo 
que não foi iniciada terapêutica hipocoagulante nem realizada 
cirurgia cardíaca. Do ponto de vista neurológico verificou-se 
uma evolução clínica favorável, tendo a doente sido transferi-
da para Serviço de Medicina Interna, 11 dias após a admissão 
com NIHSS 12 e Rankin 4.   

Conclusões
 Apesar de geralmente considerada benigna, a DCAM pode 

representar uma potencial fonte cardioembólica, podendo 
constituir uma causa excepcional de AVC.
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P13. Detecção de Fibrilhação Auricular na investigação etiológica de  
 AVC criptogénico
Rui Costa1,2, Mariana Malheiro1,2, João Pedro Marto1,2, Rita Vaz1,2, Nuno Ferreira1,2, Ana Lourenço1,2, Sofia Calado1,3, Fátima Grenho1,2, 
Miguel Viana Baptista1,3, Luís Campos1,2

1-Unidade AVC, Hospital São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 
2-Serviço de Medicina 4, Hospital São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
3-Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
E-mail: ruikossta@gmail.com

Introdução
A Fibrilhação Auricular (FA) não valvular é uma causa mui-

to frequente de Acidente Vascular Cerebral Isquémico (AVCi), 
responsável por 20-25% de todos os AVCs.

Os AVCs desta etiologia são frequentemente mais graves e 
com maior taxa de mortalidade. A detecção deste tipo de arrit-
mia é fundamental, visto a introdução de anticoagulação oral 
(ACO) reduzir o risco de AVC em cerca de 64%.O facto de 25-
62% das FAs serem paroxíticas (FAp), dificulta a sua detecção.

Várias técnicas são utilizadas para o diagnóstico de FA. Os 
Holter 24h (H24) permitem o diagnóstico em cerca de 4,6% 
dos doentes.  

  
Objetivos

Neste estudo os investigadores propõem-se a procurar FA 
como causa dos AVCs de etiologia indeterminada à data da alta 
através da repetição de (H24) um mês após alta.    

Metodologia
 Estudo de corte retrospectivo, dos doentes com AVCi in-

ternados numa unidade de AVC (UAVC) durante o período de 
01.2011 a 02.2014 tendo alta com etiologia indeterminada. Foi 
feita a avaliação dos Holters, dos processos clínicos e registo 
da prescrição electrónica médica. Foram excluídos os doentes 
que não compareceram na consulta de seguimento, que não 
realizaram H24 ou restante estudo etiológico proposto após 
alta.

Pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, a amostra não segue a 
distribuição normal (p<0.05). Assim, foram utilizados testes não 
paramétricos de U-Manuit para comparar amostras indepen-
dentes.  

 
Resultados

 Dos 826 doentes internados na UAVC neste período, foram 
selecionados os 72 que tiveram alta com etiologia indetermina-
da. Vinte e dois doentes foram excluídos por não conclusão do 
estudo etiológico. A idade média foi 68 anos; 68% (n=34) eram 
do sexo masculino;50 fizeram H24 ao fim de um mês; 24% 
(n=12) tiveram diagnóstico de FA de novo (1), e 76% (n=38) 
não (2).

mRS no (1) e (2) foi de 1,86 e 1,56 respectivamente (0,65); 
NIHSS à entrada foi de 10,42 e 7,36 respectivamente (p=0,34) 
e à saída 4,25 e 2,55 respectivamente (p=0,95).

Discussão
 Com estes resultados os investigadores pretendem chamar 

à atenção para uma alternativa na detecção de FA nos AVCi 
de etiologia indeterminada, mas sugestiva de cardioembolia, 
quando actualmente os métodos de detecção mais prolongada 
(registador de eventos, dispositivos de monitorização cardíaca 
implantáveis) não se encontram disponíveis a todos os servi-
ços/utentes, para que possa ser instituída a prevenção secun-
dária adequada e assim reduzir a morbi-mortalidade causada 
por esta patologia.

P14. Fibrilhação auricular não valvular, anticoagulação oral e acidente  
 vascular cerebral isquémico
João Pedro Marto1, Raquel Barbosa2, Mariana Malheiro4, Rui Costa4, Ana Lourenço3,4, Sofia Calado2,3, Fátima Grenho3,4, Luís Campos3,4, 
Miguel Viana Baptista2,3

1-Interno Ano Comum, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2-Serviço Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
3-Unidade AVC, Hospital São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
4-Serviço de Medicina 4, Hospital São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental;
E-mail: joao.pedro.seabra.marto@gmail.com

Introdução
A fibrilhação auricular (FA) corresponde a 20% das etiologias 

de AVC isquémico (AVCi). Os indivíduos com FA apresentam 
um risco cinco vezes superior de AVCi.

Vários estudos demonstraram a eficácia da varfarina na pre-
venção primária e secundária do AVCi, nos doentes com FA. 
Recentemente, os novos anticoagulantes orais mostraram um 
perfil de segurança e eficácia não inferior ao da varfarina, na 
prevenção do AVCi na FA não valvular (FANV), motivando a 
sua aprovação neste grupo de doentes. Na literatura existe es-
cassa informação sobre as características do AVCi em doente 
com FANV sob anticoagulação.  

  
Objetivo

Comparar a etiologia, características clínicas e imagiológicas 
do AVCi em três subgrupos de doentes com FANV sob anti-
coagulação: [1] AVK com INR≥2; [2] AVK com INR 1.2-1.9; [3] 
Dabigatrano com APTT≥36s e/ou toma de fármaco ≤8h.    

Metodologia
 Estudo observacional retrospectivo comparativo que inclui 

doentes consecutivos admitidos numa UAVC de hospital terci-
ário, com o diagnóstico de AVCi agudo e FANV sob anticoagu-
lação, entre Janeiro/2011 e Novembro/2014. Nos três grupos 
acima referidos foi comparada a etiologia do AVCi pela clas-
sificação TOAST, as características clínicas pela classificação 
OCSP e escala de Rankin modificada (mRS) à saída da UAVC, 
e as características imagiológicas através do padrão de ima-

gem e da presença de transformação hemorrágica. Foi usado 
o teste exacto de Fisher e assumido significado estatístico para 
p<0.05  

 
Resultados

 Foram avaliados 46 doentes, com idade média 77,3 (±9,85) 
anos, 27 (58,7%) do género feminino. 15 (32.6%) no subgrupo 
[1], 21 (45.7%) no subgrupo [2], 10 (21.7%) no subgrupo [3].

As variáveis em análise apresentaram diferenças nos dife-
rentes grupos, embora sem significado estatístico. Relativa-
mente à etiologia, a cardioembólica foi responsável por 66,7% 
[1], 85,7% [2] e 70% [3]. Em relação às características clínicas, 
o enfarte parcial e total da circulação anterior documentaram-
-se, respectivamente, em 40% e 33,3% [1], 38,1% e 47,6% [2] 
e, 60% e 20% [3]. A presença de bom prognóstico (mRS≤1) 
foi de 13,3% [1], 19% [2] e 40% [3]. O padrão de imagem foi 
córtico-subcortical em 53,3% [1], 52,4% [2] e 20% [3]. Eviden-
ciou-se transformação hemorrágica intra-lesional em 26,7% [1], 
23,8% [2] e 10% [3].

Conclusão
 No presente estudo, embora sem diferença com significado 

estatístico, o subgrupo [3] apresentou menor gravidade clínica 
e imagiológica, e melhor prognóstico funcional, quando compa-
rado com o subgrupo [1]. Estudos com um maior número de do-
entes são necessários para caracterizar os diferentes subgru-
pos de doentes com FANV sob anticoagulação e AVCi agudo.
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P15.  Acidente vascular cerebral nos indivíduos com mais de 85 anos:  
 estudo retrospectivo de uma base de dados hospitalar

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma patologia frequen-

te na nossa população, com aumento da incidência nas idades 
mais avançadas. O aumento da esperança média de vida tem 
aumentado a idade média dos doentes com AVC o que torna 
a população mais idosa um subgrupo importante de análise.       

Objetivos
 Identificar os doentes com idade superior a 85 anos interna-

dos numa unidade de AVC (UAVC) e as diferenças epidemioló-
gicas no tipo de evento vascular e seu outcome.   

Metodologia
 Revisão da casuística dos doentes internados na UAVC de 

um centro hospitalar entre 2002 e 2013 atendendo à idade, gé-
nero, tipo de AVC, fatores de risco, escalas de funcionalidade 
e incapacidade e intercorrências. Foram usados os programas 
Microsoft Excel® e SPSS versão 22.0® para análise estatística.

Resultados
 Foram identificados 954 doentes (15%) com idade superior 
a 85 anos entre os 6420 doentes internados na UAVC, com 
um predomínio de doentes do sexo feminino (65%, p<0,001). 
Observou-se uma maior proporção de eventos isquémicos nos 
indivíduos mais idosos (88% vs 83%, p<0,001) e consequen-
temente menos eventos hemorrágicos (12% vs 17%, p=0,037). 

Os enfartes totais da circulação anterior (TACI) representam 
48% dos eventos isquémicos nos doentes com idade superior 
a 85 anos e apenas 30% dos doentes mais novos (p<0,001). 
O grupo de doentes com idade superior a 85 anos apresen-
tou maior incapacidade funcional à admissão (mRS>3 de 
69%vs46%, p<0,001) e à alta (mRS>3 de 60%vs35%, p<0,001) 
e uma maior demora média (8,23±6,34 vs 7,15±6,84 dias, 
p<0,001). Em relação aos fatores de risco vascular encontra-
ram-se diferencias estatisticamente significativas entre os gru-
pos, com maior percentagem de doentes com FA na população 
mais idosa (28% vs 17%, p<0,001) e menor percentagem de 
HTA (48% vs 55%, p<0,001), DM (13% vs 19%, p<0,001) e dis-
lipidemia (9% vs 19%, p<0,001). Em relação às complicações 
registadas durante o internamento, registou-se uma maior taxa 
de infeção nos doentes mais idosos (34% vs 17%, p<0,001). A 
taxa de mortalidade foi superior no grupo de doentes com mais 
de 85 anos (17% vs 11%, p<0,001). 

Conclusões
 A análise desta população de doentes super-idosos mostra 

um aumento da FA e diminuição dos outros fatores de risco, o 
se reflete numa maior proporção de TACI e consequentemente 
numa maior demora média, incapacidade funcional, mortalida-
de e complicações. Estas diferenças são ainda mais evidentes 
nos indivíduos do sexo feminino.

P16. O AVC em números no Centro Hospitalar Baixo Vouga – 2013

Introdução
O AVC mantém-se a principal causa de morte em Portugal, 

apesar da recente redução da mortalidade. Tem-se assistido a 
uma mudança na abordagem desta patologia, no entanto os 
fatores de risco modificáveis continuam a ser responsáveis por 
80% dos casos.       

Objetivos
 Caracterizar a população internada por AVC no Centro Hos-

pitalar do Baixo Vouga em 2013, em termos epidemológicos e 
quanto aos fatores de risco; perceber a dinâmica institucional 
na abordagem destes doentes.   

Metodologia
 Estudo retrospectivo descritivo dos doentes internados no 

CHBV por doença cerebrovascular, por consulta do processo 
clínico informático. Estudo estatístico descritivo das variáveis 
seleccionadas, com recurso ao programa IBM SPSS Statistics® 
– versão 2.0.

Resultados
 No total dos 507 doentes incluídos, 51,3% eram do sexo 

feminino,com média de idades de 76 anos. Cerca de 89% tive-
ram AVC de causa isquémica, sendo que os AVC de causa he-
morrágica ocorreram em doentes mais novos. Mais de metade 
dos doentes foram internados à responsabilidade do Serviço 
de Medicina Interna (média 81,9 anos), um terço da Unidade 
AVC (média 69,5 anos) e os restantes da Neurologia (média 
71,6 anos). A duração média de internamento foi 11,5 dias. A 

taxa de mortalidade global foi de 13,8%, aproximadamente me-
tade das quais decorrentes da evolução desfavorável do AVC e 
outra metade em consequência de intercorrências infecciosas, 
sobretudo nos doentes mais velhos. A mortalidade foi superior 
no AVC hemorrágico, e no sexo feminino. Noventa porcento 
dos doentes apresentava um ou mais fatores de risco, sendo 
que 75% tinham hipertensão arterial. Quase metade dos doen-
tes foram observados pelo serviço de MFR. À data de alta, 13% 
tiveram como destino uma Unidade de Cuidados Continuados. 

Conclusão
 Verificam-se algumas diferenças nas características demo-

gráficas da população estudada comparativamente a outros 
estudos nacionais ou internacionais. O número de doentes ob-
servados em Unidades de AVC ficou aquém do observado a 
nível nacional. A morte por intercorrências infeciosas teve peso 
mais elevado do que a evolução da doença de base. Apesar 
da crescente aposta na prevenção, a prevalência dos fatores 
de risco aponta para a necessidade da contínua promoção de 
estilos de vida saudáveis. O papel de reabilitação, quer através 
da avaliação por MFR, quer pela referenciação para a rede de 
cuidados de convalescença, necessita de maior investimento. 
A escassez de estudos populacionais deste género em Portu-
gal merece referência, uma vez que o conhecimento específico 
da nossa população é essencial à melhor abordagem das vá-
rias patologias. 

Os autores do trabalho não têm qualquer conflito de inte-
resse.
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P17.  Avaliação clínica da negligência parcial após acidente vascular
 cerebral- a propósito de um caso clínico

Luis Boaventura, Ana Campolargo
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
E-mail: lfrboaventura@hotmail.com

Introdução
A negligência unilateral é um distúrbio neuropsicológico com-

plexo, com défice de detecção, de resposta e de orientação 
para um estímulo situado do lado oposto à lesão cerebral. É 
mais frequente e severa em lesões do hemisfério direito(em 
85% destas, com gravidade moderada a severa em 36%). A 
principal etiologia é o AVC, sobretudo em território temporo-pa-
rietal. Pode apresentar-se como negligência espacial ou corpo-
ral, se comprometer a exploração do hemicorpo contralateral.       

Caso Clínico
 Doente de 57 anos, sexo feminino, autónoma nas AVDs. 

Antecedentes de HTA e dislipidemia. No SU-VVAVC: sonolen-
ta, orientada, disartria ligeira, PIRL, hemiextinção visual, olhar 
preferencial para a direita, apagamento do sulco nasogeniano 
a direita, restantes pares cranianos sem alterações, hemiparé-
sia esquerda grau 4 escala MRC. Sem alteração sensibilidade. 
NIHSS=6 TC-CE revelou hiperdensidade na porção distal seg-
mento M1 da ACMD com extensão a M2. Decidida trombólise 
ev com rTPA, que decorreu sem intercorrências, tendo manti-
do défices. Na UAVC: apresentou agravamento do estado de 
consciência, da disartria e dos défices motores. TC controlo 
mostrou hipodensidade cortico-subcortical fronto-temporo-in-
sular direita, com extensão estriato-capsular. O restante estu-
do etiológico foi negativo.A equipa de reabilitação completou a 
avaliação neuromotora com bateria de testes para avaliação da 

negligência. Doente vigil, orientada e colaborante, lentificação 
psicomotora e discreta disartria. No teste Montreal Cognitive 
Assessment (MOCA): alteração das funções visuo-espaciais/
executivas, défice de atenção, diminuição significativa da flu-
ência verbal e dificuldade em conceitos abstratos. No teste de 
estrelas: primeira marcação na extremidade direita da imagem 
e exploração sistemática da direita para esquerda, com omis-
são do 1/3 esquerdo da imagem. Teste de leitura: de palavras 
com dificuldade na exploração da página e omissão de pala-
vras à esquerda; e de frases com dificuldade em seguir linhas, 
omitindo o início das linhas sem percepção da incongruência 
de conteúdo. Teste de descrição de imagens com omissão de 
pormenores ou ações retratadas no campo esquerdo destas. 
Cópias de figuras e desenho espontâneo, testes de barragem 
e biseção de linhas com exploração preferencial da esquerda.

   
Conclusões

 A negligência unilateral condiciona um pior prognóstico fun-
cional nos doente após AVC. A avaliação deve ser precoce e 
estruturada, devendo orientar a reabilitação. A severidade da 
negligência pode variar consoante o tipo de estímulo (natureza, 
complexidade, distribuição espacial), o estado atencional, fadi-
ga e estado emocional do doente. O défice de atenção,a falha 
de resposta a estímulos do lado negligente, falta de iniciativa 
e de colaboração, obriga a estímulos constantes ao doente e 
coloca desafios à equipa de reabilitação.

P18.  Deglutição não segura no AVC na fase subaguda. Como   
 confirmar? como tratar? - prática dum serviço de Internamento  
 de medicina física e de reabilitação.
Maria José Festas, Nilza Pinto, Sílvia Magalhães, Fernando Parada
Serviço de Internamento de Medicina Física e de Reabilitação – Centro Hospitalar de São João

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma causa comum de 
morbilidade e mortalidade, é a principal causa de incapacidade 
nas pessoas idosas. Um problema comum do AVC é a disfagia, 
e o seu rastreio deve ser uma parte essencial da abordagem do 
AVC desde a fase aguda. 

A incidência de disfagia em doentes com AVC varia de 30 a 
50% dos doentes referenciados para Reabilitação. A disfagia 
nos doentes pós AVC é reconhecida como um dos principais 
fatores de risco para a ocorrência de complicações médicas 
relacionadas com a aspiração e predispõe também a perda de 
peso, desnutrição, desidratação e, em casos raros, pode mes-
mo levar a obstrução das vias aéreas superiores (asfixia). 

A identificação atempada das alterações da deglutição nos 
doentes vítimas de AVC é assim essencial, para se implemen-
tarem medidas de modo a diminuir a morbilidade e mortalidade 

a elas associadas, a duração dos internamentos hospitalares e 
a ajudar estes doentes a alcançar o seu potencial de reabilita-
ção na totalidade. 

O serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro 
Hospitalar de São João, recebe doentes com sequelas de AVC, 
quer dos serviços de medicina, quer da unidade de AVC do 
Hospital São João, numa fase muito precoce pós AVC, pelo 
que a avaliação da disfagia é um passo intransponível na ava-
liação inicial destes doentes. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o protocolo de acom-
panhamento de disfagia: sinais e sintomas, avaliação instru-
mental indireta e direta, a utilização de escalas de despiste e 
de orientação terapêutica/ diatética ; em doentes internados no 
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
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P19. Avaliação e reabilitação da pessoa com alterações de 
 deglutição pós-avc

Introdução
O AVC é a principal causa de disfagia no adulto, afetando 

cerca de 42-67% dos sobreviventes (Donovan et al., 2013). 
A disfagia pode resolver-se durante o período médio de duas 
semanas ou persistir por longos períodos de tempo (HSFO, 
2006). A literatura é unânime a considerar que a avaliação e 
reabilitação da pessoa com alterações de deglutição pós-AVC 
implica o trabalho de uma equipa multidisciplinar, no entanto, o 
enfermeiro ganha especial destaque por ser o profissional que 
permanece mais tempo com a pessoa, supervisiona, educa, 
assiste e a substitui numa situação de alteração do autocuida-
do alimentar-se e perturbação da deglutição (Cardoso, 2011; 
Oliveira, 2011; Cichero, 2009; HSFO, 2006; JBI, 2000).        

Objetivo
 Sintetizar o conhecimento atual e disponível sobre a ava-

liação e reabilitação da pessoa com alterações da deglutição 
pós-AVC, com vista à elaboração de um programa de avaliação 
e reabilitação das pessoas com esta problemática, no âmbito 
do Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem, na área 
de especialização em Enfermagem de Reabilitação.   

Metodologia
 Revisão da literatura e estágio numa U-AVC de um hospital 

distrital de Lisboa. A pesquisa, realizada, em Maio de 2014, nas 
bases de dados eletrónicas Scielo, Medline, RCAAP e CINHAL 
foi orientada pela questão: “qual o papel do enfermeiro espe-
cialista em enfermagem de reabilitação (EEER) na avaliação 

e reabilitação da pessoa com alterações da deglutição pós-
-AVC?”. Foram utilizadas as palavras-chave: perturbações da 
deglutição, AVC, enfermagem, avaliação e intervenção. Após 
a avaliação da qualidade metodológica e critérios de inclusão 
previamente definidos foram selecionados oito estudos (sete 
estudos primários e uma revisão sistemática da literatura).

Resultados
 Quanto à avaliação, cada autor utilizou uma escala dife-

rente, no entanto, todos incluíam a avaliação indireta e dire-
ta da deglutição. Na primeira os itens mais, frequentemente, 
avaliados foram o estado de consciência (6:100%); a gestão 
da saliva, líquidos e alimentos dentro da boca (5:83,3%); e 
a simetria facial, da língua e do palato (4:66,7). A segunda é 
realizada através da ingestão de água com diferentes consis-
tências. Quanto à intervenção, os estudos tinham intervenções 
e objetivos distintos: melhorar a função deglutição e prevenir 
as complicações da disfagia. No estágio pude constatar que a 
incapacidade de se manter desperto por um período de tempo 
superior a 15minutos, a dificuldade na gestão da saliva e a hi-
pofonia são indicadores de disfagia.

Conclusões
 A avaliação deve integrar duas fases: indireta e direta. A in-

tervenção consiste no conjunto de atividades para melhorar o 
tónus, a precisão e a funcionalidade das partes moles envolvi-
das no processo de deglutição, estimular as vias aferentes para 
o início da deglutição e prevenir as complicações.

P20. Espasticidade no AVC e o papel da toxina botulínica
Filipa Rocha, Bruno Mendes, Tiago Ribeira 
Centro de Medicina Física e de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais, Tocha
E-mail: cr.filipa@gmail.com

Introdução
A espasticidade resulta de lesão do primeiro neurónio e 

caracteriza-se pelo aumento do tónus muscular dependente 
da velocidade, condicionando resistência ao movimento. Pode 
constituir um importante fator de incapacidade motora e funcio-
nal em doentes com AVC. Por norma, apresenta-se de forma 
crónica, pelo que exige acompanhamento e tratamento a longo 
prazo. Atualmente, existem diversos agentes terapêuticos anti-
-espásticos, físicos ou farmacológicos, sistémicos ou locais.       

Objetivos
 Rever o conceito de espasticidade após AVC e as mais re-

centes estratégias utilizadas para o seu tratamento, sistema-
tizando a utilização na prática clínica, com principal destaque 
para a toxina botulínica (TB).   

Metodologia
Revisão de artigos consultados na PubMed com os termos 

MeSH Stroke, “Muscle Spasticity” e “Botulinum Toxins”, escri-
tos em inglês e publicados entre 1/1/2013 e 30/11/2014.

Resultados
 De um total de 27 artigos, 19 foram incluídos. Clinicamente 

a espasticidade resulta em rigidez e postura anormal dos mem-
bros afetados, com potencial interferência na funcionalidade do 
doente. Esta pode surgir apenas pelas alterações posturais ou 

decorrente de dor. Contudo, a espasticidade pode ser vantajo-
sa na capacidade de manter a posição ortostática, na marcha e 
na realização de pinça. A primeira linha de tratamento é a não 
farmacológica. Antes de qualquer tratamento é importante ex-
cluir fatores agravantes como infeções, obstipação ou retenção 
urinária. Na ausência de resposta satisfatória deverá ser inicia-
do tratamento anti-espástico sistémico ou local. A polimedica-
ção dos doentes e os efeitos secundários apresentam-se como 
limitações importantes da terapêutica sistémica. Actualmente, 
de entre os tratamentos locais disponíveis, a TB apresenta-se 
como a escolha preferencial. Pode ser aplicada com auxílio de 
diversas técnicas, cada uma com vantagens e desvantagens 
inerentes.

Discussão / Conclusões
 Tendo em conta as vantagens e desvantagens da espas-

ticidade é necessário ponderar de forma cuidada e racional 
a aplicação dos tratamentos anti-espásticos. Os estudos que 
avaliam os benefícios funcionais desses tratamentos começam 
a mostrar resultados satisfatórios. A TB representa um impor-
tante papel como terapêutica adjuvante no tratamento da es-
pasticidade nos doentes com AVC, devendo a sua aplicação 
ter sempre por base objetivos funcionais. A técnica a utilizar 
deve ser escolhida tendo em conta o doente, o local a injetar e 
a experiência do médico.

Sónia Alves1, João Santos2

1-Unidade de AVC do Funchal, SESARAM, E.P.E.; 
2-Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
E-mail: sonia_21alves@hotmail.com; jcsantos@esel.pt
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P21.  AVC: o papel da toxina botulínica na melhoria funcional dos  
 défices do membro superior
Ana Zão, António Camelo
Serviço de Fisiatria - Centro Hospitalar do Porto
E-mail: anazaomfr@gmail.com

Introdução
A espasticidade é uma complicação comum após acidente 

vascular cerebral (AVC), sobretudo ao nível do membro supe-
rior, que pode condicionar limitação funcional significativa. É 
fundamental uma abordagem holística e um tratamento de rea-
bilitação individualizado. A toxina botulínica (TB) constitui uma 
modalidade terapêutica cuja eficácia tem sido alvo de recentes 
estudos.

Objetivos
Avaliar o papel da TB na melhoria clínica e funcional dos 

défices do membro superior após AVC. 
        

Metodologia
 Revisão sistemática da literatura publicada até Setembro de 

2014 nas bases de dados MedLine, EMBASE, Scopus e Web 
of Science. 

Resultados
 Dezasseis ensaios clínicos randomizados cumpriam os cri-

térios de inclusão. Foram utilizadas seis diferentes escalas para 
avaliar a limitação na realização de actividades. Globalmente, a 
administração de TB mostrou-se benéfica, associando-se a um 
efeito terapêutico moderado (p<0,001). 

Conclusão
 O estudo evidencia o efeito positivo em termos clínicos e 

funcionais da TB nos défices do membro superior decorrentes 
do AVC. A variabilidade observada entre os diferentes estudos 
pode dever-se, em parte, às diferenças nos “outcomes” selec-
cionados, assim como nas medidas utilizadas para os avaliar. 
Os achados sugerem que a TB é benéfica, sobretudo no que se 
refere às funções passivas. São necessários mais estudos com 
qualidade metodológica que utilizem escalas e testes específi-
cos para avaliação funcional do membro superior.

P22.  A importância das escalas de avaliação dos défices funcionais  
 no doente com AVC

Ana Zão, António Camelo
Serviço de Fisiatria - Centro Hospitalar do Porto
E-mail: anazaomfr@gmail.com

Introdução
Com os avanços na abordagem do doente com AVC, torna-

-se cada vez mais preemente a necessidade de métodos ro-
bustos e criteriosos de avaliação da eficácia das intervenções, 
tanto no contexto clínico do doente com AVC, como para efei-
tos de investigação.

Objetivos
Rever e caracterizar as principais escalas funcionais utiliza-

das na avaliação dos défices do doente com AVC. Avaliação 
das suas indicações e utilidade clínica.          

Metodologia
 Revisão da literatura publicada até Novembro de 2014 nas 

bases de dados MedLine, EMBASE, Scopus e Web of Science.  
 

Resultados
 Várias escalas são aplicadas na prática clinica corrente; 

salientam-se as mais frequentemente utilizadas pela sua perti-
nência e fácil aplicação: Medida de Independência Funcional, 
Índice de Barthel (para avaliar funcionalidade), Berg Balanced 
Scale e PASS (Escala de Avaliação postural para doentes com 
AVC), STREAM (Stroke Rehabilitation Assessment of Move-

ment), Timed up and go test (teste de mobilidade), FAC (Func-
tional Ambulation Categories), Teste de 10 metros de marcha, 
Teste de 6 minutos de marcha (para deambulação), NHP (Ni-
ne-hole peg test) e ARAT (Action Research Arm Test), LOTCA 
(Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment), 
Escala de Bradden (risco de desenvolvimento de úlceras de 
pressão) e Escala de Morse Modificada (risco de quedas). Es-
tes instrumentos de avaliação, que combinam parâmetros de 
funções orgânicas, actividade e participação, podem ser úteis 
na decisão de indicação do tratamento de reabilitação, assim 
como para monitorizar os resultados das intervenções.

Conclusão
 Estão descritas inúmeras escalas de avaliação funcional 

dos doentes com AVC. Apesar da sua irrefutável utilidade na 
caracterização da funcionalidade, avaliação de risco e/ou da 
gravidade de uma limitação, a maioria apresenta reduzida 
sensibilidade e especificidade e nenhum escala compreende 
todos os parâmetros relativos à avaliação funcional pelo que 
a escolha das escalas a utilizar e a sua interpretação deve ser 
enquadrada no contexto clínico, através de uma avaliação ho-
lística do doente.
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P23.  Papel do enfermeiro na prevenção de Pneumonia de aspiração  
 pós-AVC agudo
Sara Correia, Bruno Verde, Tânia Cardoso, Cristina Marques, Ana Furtado, Clotilde Simões, , Mariana Alves, Inês Maury, Ana Miranda, Marco 
Narciso, Luis Mieiro, Teresa Fonseca
UAVC - Serviço de Medicina Interna III. Hospital Pulido Valente - Centro Hospitalar de Lisboa Norte
E-mail: sara.fr.correia@gmail.com

P24.  Processo de ensino dinâmico aos familiares/cuidadores: 
 Contributos do Enfermeiro de Reabilitação a partir de ensino 
 estruturado 
Patrícia Maria Correia Araújo
Centro hospitalar São João, Escola Superior de Enfermagem São João
E-mail: patricia1araujo@gmail.com

Introdução
A Enfermagem tem vindo a acrescentar a família como parte 

essencial no cuidado ao doente. Torna-se indispensável capa-
citar a família para uma assistência eficaz e eficiente à pessoa 
dependente a fim de manter o doente no seio familiar. 

Objetivos
Pretendemos contribuir para melhorar a aprendizagem dos 

familiares/cuidadores na execução do auto cuidado ao doente 
dependente.          

Metodologia
 Optou-se por aplicar o ensino dinâmico a cuidadores de 

doentes acometidos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) pela 
facilidade em obter a amostra e pelo facto desta patologia ser 
a principal causa de maior incapacidade funcional nas pessoas 
idosas , segundo Leal(2001) citado en Menoita (2012). Este 
trabalho de investigação prende-se com o facto dos ensinos 
efectuados pelos enfermeiros à pessoa e/ou cuidador com 
incapacidade serem na sua maioria não estruturados e muito 
explicativos, não se obtendo aquisição de conhecimentos, ca-
pacidades e habilidades suficientes por parte do cuidador;pelo 
facto de envolverem vários enfermeiros no mesmo ensino, sem 
registos que permitam eficácia e eficiência na continuidade dos 
cuidados, não obtendo por parte dos cuidadores mecanismos 
de coping eficazes perante o novo papel a desempenhar. O 
inadequado planeamento da alta, pela educação insuficiente 

para o autocuidado, surge como causa para readmissões hos-
pitalares. 

Após avaliação do grau de dependência do doente para 
alguns autocuidados e do nível de conhecimentos prévio do 
cuidador procedeu-se à construção de um ensino estruturado 
recorrendo a quatro meios didácticos: o explicativo (exposição 
sobre os cuidados), o demonstrativo (o treino dos cuidados), 
o literário (entrega de um livro) e o audiovisual (visualização 
de um filme). Após implementação dessas estratégias de ensi-
no aplicou-se um questionário com uma escala de Fernandes 
(2010) a 35 cuidadores para analisar a opinião dos familiares 
face à aprendizagem desenvolvida a partir dos ensinos efec-
tuados pelos Enfermeiros de Reabilitação e obter a avaliação 
da formação numa perspectiva de pilotagem incidindo sobre o 
controlo dos procedimentos (quantidade e qualidade) e resulta-
dos (aquisições, efeitos e imagens).

Conclusões
 Na avaliação do procedimento quantidade, o filme surge 

como a estratégia mais contributiva para avaliar se as produ-
ções estão conforme o previsto. A estratégia explicação, apa-
rece como a que proporcionou melhor relação pedagógica e 
do procedimento, pela clareza e coerência e, mais contributiva 
para a satisfação global dos cuidadores na avaliação do proce-
dimento qualidade. Na avaliação dos resultados, o treino surge 
como a estratégia mais contributiva para as aquisições e efei-
tos e a explicação para a representação do adquirido.

Introdução
Pneumonia de aspiração é uma complicação frequente e 

grave do AVC, aumentando tanto a mortalidade como a mor-
bilidade. O despiste de disfagia e implementação de medidas 
de acordo com o risco de aspiração são intervenções de enfer-
magem essenciais. O risco pode ser avaliado através de vários 
instrumentos, nomeadamente o A2DS2 e AIS-APS. O efeito 
das várias medidas para prevenção da aspiração nos doentes 
com disfagia neurológica não está contudo ainda bem descrito.

Objetivo
Avaliar risco de pneumonia através de scores previamente 

validados e analisar a eficácia de medidas de prevenção. 
        

Metodologia
 Estudo observacional retrospectivo, analítico-descritivo du-

rante um período de 3,5 anos (42 meses). Foram analisados 
todos AVC agudos admitidos na UAVC. Foram comparados 
dois períodos tempo, nos quais os doentes foram ou não sub-
metidos sistematicamente a várias medidas de prevenção da 
aspiração, definidas pela equipa, incluindo: dieta zero nas 1as 
24h, rastreio disfagia, alimentação supervisionada por equipa 
de enfermagem, colocação de sonda nasográstrica e mobili-
zação precoce.

Resultados
 Foram admitidos 606 doentes, dos quais 542 AVC agudos. 

Idade 78 [69-84] anos, 48% homens. 83,9% isquémicos. NIHSS 
admissão 4 [2-8]. 18,5% disfagia. 21,8% pneumonia aspiração.  
A pneumonia pós AVC está associada a score A2DS2 >=4 
(34,5% vs 13,3%) e AIS-APS >= 14 (51,3% vs 17,3%) (p<0.05).

As medidas prevenção não se mostraram eficazes em todos 
os doentes, pois taxa de pneumonia foi semelhante (21,4% vs 
22,8%). No entanto, nos doentes com menor risco (A2DS2 <4) 
houve um efeito positivo, apesar de não ser estatisticamente 
significativo (16,5% vs 10,6% - p = NS). Idêntico resultado com 
AIS-APS <14 (19,4% vs 15,4% - p = NS). No mesmo sentido, 
os doentes com infeção respiratória no pós implementação das 
medidas tinham risco mais elevado (A2DS2 3 [1-5] vs 3 [2-7,25] 
e AIS-APS 11 [8-13] vs 14 [10-18]) – p<0.05.

Com base no modelo de regressão logística, o score AISAPS 
justifica 16% do risco de infeção, enquanto o A2DS2 justifica 
apenas 4,7%. 

Conclusão
 A pneumonia aspiração é um problema grave e frequente no 

AVC agudo e o enfermeiro assume um papel central na preven-
çao e gestão de cuidados associados. Scores de risco deviam 
ser sistematicamente utilizados testando a sua aplicabilidade e 
fiabilidade. Apesar das medidas de prevenção não terem mos-
trado diferença estatística na redução da pneumonia, salien-
tamos que os doentes com infeção eram de maior risco, pelo 
que se pode supor que as medidas tiveram algum efeito nos 
doentes de menor risco.
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