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Lisboa, 26 de Outubro de 2013 

Resumo dos trabalhos 

 

Casos Clínicos: 

1. AVC isquémicos múltiplos no adulto jovem: desafios diagnósticos e 

terapêuticos da síndrome de moyamoya  

Autores: Andreia Costa1,2, Joana Meireles1,2, Tiago Parreira3, Marta Freijo 4, Maria 
Luís Silva3, Marta Carvalho1,2, Elsa Azevedo1,2, Pedro Abreu1,2  

Afiliações: 1- Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar São João, 2- Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, 3 – Serviço de Neurorradiologia do Centro 
Hospitalar São João 4 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar do Nordeste 

Introdução: Os AVC isquémicos no adulto jovem são pouco frequentes, sendo 
responsáveis por menos de 10% de todos os AVC isquémicos. Constituem, no 
entanto, muitas das vezes, verdadeiros desafios, face à miríade de diagnósticos 
diferenciais possíveis e implicações na prevenção secundária. 

Caso Clínico 1: Doente do sexo masculino de 46 anos, com antecedentes de 
dislipidemia não medicada, tabagismo e história prévia de dois acidentes isquémicos 
transitórios em 2003 e março de 2013 de etiologia indeterminada. Recorreu ao serviço 
de urgência do nosso hospital em agosto de 2013 por fala arrastada. Ao exame geral e 
neurológico foi objetivado, de relevo, parésia facial central esquerda e disartria ligeira. 
A TC cerebral excluiu a presença de densidades hemáticas, sendo o doente internado 
com o diagnóstico de AVC isquémico. Do estudo destaca-se: RM cerebral - “múltiplos 
pequenos focos de hipersinal em T2 e hipossinal em T1; sequela de lesão isquémica 
de localização lenticular à esquerda”; Angiografia clássica - “estenose das artérias 
cerebrais médias com evidência de circulação colateral (leptomeníngeas, perfurantes, 
cortico-piais)”; SPECT cerebral - “compromisso ligeiro e difuso da perfusão cerebral 
nas regiões frontal posterior e parietal”.  

Caso Clínico 2: Doente do sexo feminino de 36 anos, com hipertensão refratária 
desde os 18 anos e história de dois AVC isquémicos em outubro de 2012 (LACI com 



sintomas à esquerda) e em abril de 2013 (TACI do território da artéria cerebral média 
direita). Foi internada para prosseguir investigação etiológica, tendo realizado 
Ecodoppler cervical e transcraniano que foi compatível com “oclusão distal da ACI 
esquerda, oclusão da ACM direita e colateralização intracraniana para o território 
carotídeo esquerdo pela AcoA e AcoP esquerda”. Realizou ainda angiografia clássica, 
revelando “vasculopatia com oclusão da ACI esquerda acima da origem da oftálmica, 
oclusão do segmento M1 da ACM direita e fenómenos de angiopatia proliferativa”. 
Realizou SPECT cerebral que revelou “hipoperfusão cortical global ligeira a moderada 
e compromisso grave da perfusão cerebral a nível fronto-parieto-temporal direito”. O 
estudo neuropsicológico demonstrou já um défice cognitivo ligeiro.  

Conclusões: Nos dois casos apresentados o padrão angiográfico sugere síndrome de 
moyamoya, para o qual não foi possível encontrar etiologia. Discutem-se os 
diagnósticos diferenciais e a orientação terapêutica destas situações clínicas raras 
mas desafiantes.  

 

2. AVC isquémico como forma de apresentação de aneurisma micótico 

Autores:José Manuel Amorim1, João Pinho2, Carla Ferreira2, Jaime Rocha1, Manuel 

Ribeiro1 

1 – Serviço de Imagiologia – Departamento de Neurorradiologia, Hospital de Braga 
2 – Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 
 
As complicações neurológicas da endocardite infecciosa são comuns (20-40%). Numa 
pequena percentagem dos casos, encontram-se associados a esta patologia 
aneurismas micóticos (AM) da circulação intra-craniana, que em caso de ruptura estão 
associados a uma alta taxa de mortalidade. O estudo angiográfico convencional 
encontra-se recomendado perante a suspeita clínica de AM, sendo que o follow-up 
com Angio-RM é essencial para determinar a resposta do aneurisma à antibioterapia e 
na detecção de aneurismas de novo. 

Apresentamos o caso de uma mulher de 28 anos que recorre ao Serviço de Urgência 
do Hospital de Braga com queixas de hemiparesia esquerda e cefaleia fronto-temporal 
direita de instalação súbita. Referia episódio de faringite com febre há cerca de um 
mês - tratado com antibiótico - e nenhum outro antecedente patológico relevante.  

À entrada, o estudo com TC não-contrastado revelou  lesão isquémica recente 
estriato-capsular, insular e sub-lenticular direita. Perante o diagnóstico de AVC 
isquémico a doente foi internada para tratamento e estudo etiológico. No internamento, 
apresentou hemoculturas positivas para Streptococcus gordonii, preenchendo os 
critérios de Duke para endocardite infecciosa provável. Estudo angiográfico revelou 
estenose pré-oclusiva do segmento proximal do ramo M2 superior e presença de 
aneurisma dissecante da artéria cerebral média com 4 mm de maior diâmetro. O 
estudo de seguimento com RM e Angio-RM mostrou crescimento progressivo do 
aneurisma, tendo a doente sido proposta para tratamento endovascular.  

Não existe tratamento padronizado para aneurismas micóticos intra-cranianos, sendo 

por isso necessário um seguimento cuidado e individualizado para avaliar o melhor 

tratamento a propor ao doente. 

3. Hemorragia subaracnóidea sulcal num caso de síndrome de 
vasoconstrição reversível 

 



Autores:Cristina Duque1, Filipe Sobral1, César Nunes2, João Sargento-Freitas1, 
Fernando Silva1, Gustavo Cordeiro1 
 
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Introdução: O síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (SVCR) é definido por 
uma constrição segmentar transitória não inflamatória e não aterosclerótica em 
artérias cerebrais. 
A hemorragia subaracnóidea (HSA) atraumática não-aneurismática sulcal é uma 
patologia vascular pouco frequente, com associações etiológicas descritas a SVCR. 
 

Caso Clínico: Doente sexo feminino, 63 anos, antecedentes de dislipidemia, 
medicada com estatina, sem outros factores de risco vascular conhecidos. Recorre ao 
Serviço de Urgência por quadro de início súbito de cefaleia explosiva occipital com 
irradiação frontal bilateral, acompanhada por náuseas e vómitos. À admissão 
apresentava-se sem défices neurológicos, com TA de 144/86 mmHg. Realizou TC 
crâneo-encefálica urgente que evidenciou hemorragia subaracnóideia preenchendo o 
sulco frontal superior direito e parcialmente o sulco pré-frontal homolateral. No mesmo 
dia foi efectuada angio-TC cerebral que revelou estreitamentos alternados com 
dilatações multisegmentares focais, predominantemente à direita. Na ultrassonografia 
com estudo cervical e transcraniano, realizada ao 4º dia de internamento, não havia 
evidência de patologia arterial ou vasospasmo. A RM CE, realizada 10 dias após 
admissão, não demonstrava qualquer alteração. No controlo analítico complementar 
que incluiu estudo de auto-imunidade, não se registou nenhum parâmetro fora da 
normalidade. A doente apresentava-se assintomática desde o 3º dia de internamento. 
Um mês após a alta é repetida angio-TC cerebral, na qual era evidente a normalização 
do padrão vascular, sem outras alterações. 
 

Discussão: Apresenta-se um caso de uma HSA não aneurismática da alta 
convexidade frontal direita provavelmente relacionada com um SVCR idiopático.  
Perante uma HSA sulcal sem aneurisma, associada a um padrão imagiológico de 
estreitamentos focais reversíveis, deverá ser equacionada a hipótese de um SVCR. 
 

4. AVC em artéria trigeminal persistente – o que fazer? 

Autores: Rui Barreto, Luís Fontão, José Mário Roriz, Vítor Tedim Cruz 

Serviço de Neurologia - Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 

Homem de 56 anos, com antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão, 
recorre ao serviço de urgência por vómitos e cefaleia occipital direita de instalação 
súbita com 48 horas de evolução e agravamento progressivo dos sintomas com 
impossibilidade de deglutir saliva. Ao exame neurológico era possível observar 
nistagmo horizontal de fase rápida para a esquerda, discreta parésia facial central 
direita, hipofonia, desvio cervical para a esquerda, elevação do palato assimétrica com 
desvio para a esquerda (registado em vídeo) e fraco reflexo de engasgamento, além 
de hemiparésia direita frustre com RCP em extensão e hemipostesia direita, pelo que 
se levantou a suspeita de um enfarte bulbar esquerdo em progressão. 

Realizou TC CE simples sem alterações de relevo, mas estudo por ecografia doppler 
mostrou turbulência e aceleração focal do fluxo ao nível do topo e bifurcação da artéria 
basilar (Vel. sist 130cm/s) sem outras alterações. AngioTC evidenciou a presença de 



artéria trigeminal persistente com origem na artéria carótida interna direita juntando-se 
ao segmento superior da artéria basilar. O segmento distal da artéria trigeminal 
apresentava calcificação ateromatosa e redução de calibre, com hipoplasia das 
artérias vertebrais e da artéria basilar caudalmente à junção com a artéria trigeminal.  

- Que medidas de suporte? Seria candidato a tratamento trombolítico ou intra-arterial, 
tendo em vista o prognóstico vital e funcional? 

5. Alterações cognitivas na Síndrome de Susac 

Autores: Joana Meireles1,3, Andreia Sá2,3, Cláudia Sousa2,3, Pedro Abreu1,3 
 

1. Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar São João, Porto, Portugal 
2. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto, Portugal  
3. Departamento de Neurociências Clinicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Portugal  

 
Introdução: A síndrome de Susac (SS) é uma microangiopatia rara caracterizada pela 
tríade clínica de encefalopatia, oclusão de ramos da artéria central da retina e surdez 
neurossensorial. O quadro encefalopático pode ter múltiplas manifestações, incluindo 
alterações do comportamento, da memória e alterações psiquiátricas.  

Caso Clínico 1: Doente do sexo feminino, 27 anos, nacionalidade brasileira, grávida 
de 32 semanas. Apresentava quadro de surdez neurossensorial, com cerca de 1 ano 
de evolução prévio ao internamento, de etiologia indeterminada. Três dias antes da 
admissão ao internamento de Neurologia, apresentou perda súbita de acuidade 
auditiva do ouvido direito, seguida de diminuição da acuidade visual. 

Dos exames complementares realizados há a realçar aumento de proteínas no estudo 
de LCR (0,93 g/dl); a RM-CE mostrou múltiplas pequenas lesões hiperintensas em T2-
WI, localizadas no corpo caloso e substância branca subcortical e periventricular e 
envolvimento talâmico. A avaliação do fundo ocular mostrou múltiplas áreas de 
isquemia retiniana, com oclusão arteriolar. 

Realizou ciclo de metilprednisolona 1g ev, durante 5 dias, sem melhoria do quadro. 
Iniciou tratamento com IgG ev e no quarto dia de tratamento, entrou em trabalho de 
parto, tendo-se verificado importante melhoria do quadro no pós-parto. Actualmente 
encontra-se medicada com micofenolato de mofetil.  

Durante o acompanhamento em consulta, a doente refere queixas de dificuldade de 
concentração e de planeamento de tarefas, tendo sido realizada uma avaliação 
neuropsicológica alargada, dirigida à avaliação da memória verbal, atenção e funções 
executivas frontais. Esta avaliação mostrou dificuldades ligeiras no reconhecimento de 
informação previamente adquirida, dificuldades marcadas no reconhecimento de 
material visual e disfunção executiva frontal, particularmente na fluência verbal e 
atenção selectiva. 

Caso Clinico 2: Doente de 29 anos, caucasiana, foi internada no serviço de 
Neurologia por quadro de alteração do comportamento, cefaleias, náuseas e vómitos. 
Ao exame neurológico apresentava lentificação psicomotora e quadro confusional. Dos 
exames complementares de diagnóstico há a realçar, estudo de LCR com aumento de 
proteínas (2,16 g/L), sem outras alterações valorizáveis, incluindo bandas oligoclonais 
negativas; RM-CE mostrando múltiplos focos hiperintensos em T2, alguns com 
captação de contraste. A avaliação do fundo ocular mostrou múltiplas áreas de 
isquemia retiniana, com oclusão arteriolar e a audiometria mostrou surdez 
neurossensorial bilateral. 



Iniciou tratamento com prednisolona oral durante 7 meses e posteriormente 
micofenolato de mofetil, com estabilização do quadro clínico.  

6. Progressão incontrolável de défices neurológicos por disfunção 
endotelial  

 
Autores: Célia Machado1, Filipa Sousa1, João Pinho1, Margarida Rodrigues1, José 
Manuel Amorim2, Manuel Ribeiro2, Carla Ferreira1 
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga 
2 – Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga 
 

Introdução: Apresentamos o caso de uma doente com progressão incontrolável de 
défices neurológicos. Discute-se a evolução das hipóteses de diagnóstico ao longo do 
curto curso da doença e de acordo com a clínica e exames realizados.   
 
Caso clínico: Senhora de 74 anos, previamente autónoma, com degenerescência 
macular relacionada com a idade, sob tratamento regular com injecções intravítreas de 
bevacizumab desde há um ano, última das quais no olho esquerdo no dia anterior à 
admissão. 
Admitida por instalação súbita de afasia de predomínio motor, febre 39ºC objectivada 
no SU, sem sinais meníngeos, normotensa. TC crânio-encefálico na admissão com 
hipodensidade subcortical frontal esquerda. Iniciou antiagregação mas por dúvida 
diagnóstica realizou PL que revelou LCR com 48 células/uL (85% neutrófilos), 
hiperproteinorráquia (0,77 g/l) e normoglicorráquia. Iniciou ceftriaxone e aciclovir por 
suspeita de encefalite. Nas primeiras 12h progressão para hemiplegia direita e 
hemianópsia homónima direita, mantendo febre e afasia. RM a D2 excluíu lesão 
isquémica recente e revelou extensa área de edema subcortical digitiforme fronto-
insular esquerdo, com extensão para o corpo caloso e captação de contraste 
punctiforme heterogénea sulcal frontal esquerda. Iniciou metronidazol, vancomicina e 
dexametasona por suspeita de cerebrite / abcesso em formação. Agravamento 
progressivo do estado de consciência nos dias seguintes e hemiparésia esquerda de 
novo. Controlos imagiológicos subsequentes revelaram agravamento do edema 
hemisférico esquerdo e envolvimento difuso do hemisfério direito. Apesar do início de 
osmoterapia a D4, pelo estado comatoso e evolução do edema foi admitida na UCIP 
no mesmo dia para monitorização de pressão intracraniana. A hipertensão 
intracraniana tornou-se refractária a tratamento médico e a doente faleceu a D6. 
 
Discussão: Deparamo-nos com um caso de doença neurológica fulminante, na qual 
as terapêuticas instituídas não foram capazes de interromper a sua progressão. Pelos 
aspectos e evolução imagiológica, suspeitamos que o mecanismo fisiopatológico 
subjacente seja disfunção endotelial cerebral, como sugerido na síndrome de 
encefalopatia posterior reversível. Na literatura, existe a descrição desta entidade 
relacionada com a injecção intravítrea de bevacizumab, contudo esta foi uma evolução 
atípica e irreversível. O mecanismo patológico subjacente parece ser o de uma 
disfunção endotelial dos vasos intracranianos com instalação cumulativa de défices 
que evoluíram por contiguidade de áreas cerebrais, mas a dúvida do diagnóstico 
etiológico permanece. 
 

7. Tromboses venosas recorrentes em doente com patologia inflamatória 

intestinal - opções e fracassos da terapêutica atual 

Autores: Elisa Campos Costa, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues 

Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, EPE 



Av. Torrado da Silva, Pragal. 2801-951 Almada 
 

Introdução: A trombose venosa cerebral (TVC) é uma causa pouco frequente de 
acidente vascular cerebral, subdiagnosticada e potencialmente fatal. É mais frequente 
nos adultos com menos de 40 anos e em mulheres.  
Os fatores de risco major são as condições protrombóticas, a terapêutica 
anticoncecional hormonal, a gravidez e o puerpério. As doenças inflamatórias crónicas 
conferem risco adicional. 
A ocorrência de trombose venosa periférica (TVP) associa-se, para além das 
condições protrombóticas, a traumatismos, a imobilização prolongada e a cirurgia. 
 

Caso Clínico: Apresenta-se uma doente de 37 anos, com antecedentes de 
enxaqueca com aura visual episódica, colite ulcerosa diagnosticada há 2 anos, sob 
imunossupressão. Contracepção com dispositivo intra-uterino hormonal. 
Primeiro evento trombótico em março de 2013 manifestado como TVP das veias 
femoral comum e safena interna esquerdas. Realizou investigação etiológica com 
achado de défice de proteína S funcional. Iniciou anticoagulação oral (ACO) com 
varfarina.  
Em abril de 2013, sob terapêutica adequada (INR 3-4) repete TVP nas veias ilíaca 
externa e femoral comum esquerdas e consequente tromboembolismo pulmonar lobar 
inferior direito. Colocou filtro na veia cava inferior e substituiu ACO por rivaroxabano 
10mg bid.  
No final de agosto de 2013 teve exacerbação de colite ulcerosa, com diarreia 
persistente e desidratação. Sem novos eventos trombóticos até setembro de 2013, 
quando teve TVP popliteia direita. Suspendeu ACO e iniciou enoxaparina subcutânea 
em dose terapêutica (70mg bid).  
Duas semanas depois inicia cefaleia hemicraniana direita com irradiação cervical 
homolateral, persistente, não pulsátil, agravada pelo decúbito e manobra de Valsalva. 
Sem sinais neurológicos ou outros sintomas acompanhantes, tinha resposta parcial 
aos analgésicos. No momento sem febre ou sintomas constitucionais. 
Recorreu ao Serviço de Urgência por manutenção das queixas durante uma semana, 
mais náuseas. O exame objetivo geral e neurológico foram normais. Realizou TC-CE e 
Angio-RM Encefálica que revelaram TVC do seio lateral direito, do seio longitudinal 
superior e de veias corticais. Após fase aguda reintroduziu-se rivaroxabano 20mg id. 
Evoluiu favoravelmente, embora com sinais de hipertensão intracraniana transitórios 
(papiledema bilateral).  

Conclusão: Esta doente reúne diversos fatores de risco prótrombóticos que justificam 
a ocorrência de TVC. A falência terapêutica do rivaroxabano pode atribuir-se à má 
absorção intestinal durante a exacerbação da colite ulcerosa e/ou à posologia não 
aprovada. Não estão descritos na literatura opções terapêuticas na recorrência sob 
anticoagulação ou em doentes com compromisso da absorção intestinal, sendo 
essencial uma abordagem individualizada a cada caso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


