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COMISSÃO ORGANIZADORA
Marta Carvalho - Presidente
Elsa Azevedo
Miguel Rodrigues
Patrícia Canhão
Vitor Tedim Cruz
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JOSÉ FERRO



 14º Congresso Português do AVC | 6
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Convidado da Sessão de Abertura: MIGUEL RODRIGUES

Licenciatura em Medicina em 1994 pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, 
mestrado em Epidemiologia Clínica no Netherlands Institute for Health Sciences da 
Universidade Erasmus de Roterdão em 2001.  Diretor de Serviço e Assistente Hospitalar 
Graduado de Neurologia no Hospital Garcia de Orta, responsável pela Unidade de AVC 
do Serviço de Neurologia do Hospital Garcia de Orta. Detentor do certificado Europeu de 
Neurossonologia desde 2018. Membro do Conselho Diretivo do colégio da Especialidade 
de Neurologia da Ordem dos Médicos desde 2009, representante da Ordem dos Médicos 
na Secção de Neurologia da União Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS) desde 2012, 
tesoureiro da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral desde 2012, tesoureiro 
da Sociedade Portuguesa de Cefaleias entre 2009 e 2012, vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Neurossonologia entre 2012 e 2018, tesoureiro da Sociedade Portuguesa 
de Neurologia desde 2019. Membro da Comissão Científica da Sociedade Portuguesa de 
Cefaleias e da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. Três intervenções 
como conferencista no Congresso Português do AVC, formador em 7 cursos, autor/co-autor 
de 26 comunicações orais e 9 cartazes no Congresso Português do AVC.

BART VAN DER WORP

President, European Stroke Organisation. Bart van der Worp is a neurologist with a special interest 
in cerebrovascular diseases at the University Medical Center in Utrecht, the Netherlands. He has 
been (co-)Chief Investigator of the randomised clinical trials HAMLET, PAIS, COOLIST, and VAST 
and is (co-)Chief Investigator of PRECIOUS (www.precious-trial.eu), APACHE-AF (www.apache-af.
nl), and MR ASAP (www.mrasap.nl). He is a member of the recently founded Dutch CONTRAST 
consortium (https://www.contrast-consortium.nl) which aims to identify and test new treatments 
for patients with acute ischaemic stroke or intracerebral haemorrhage through a range of follow-
up trials to MR CLEAN. Three years of preclinical work in the 1990s have aroused his interest in 
the translation of findings from animal stroke studies to clinical trials, which he aims to improve 
together with other members of CAMARADES (www.dcn.ed.ac.uk/camarades).
                                                                                                                                                                                                                                                      

BO NORRVING

Coordinator of the Stroke Action Plan for Europe 2018-2030. Prof Bo Norrving is professor in 
neurology at Lund University, Sweden. Bo Norrving is a founding member and past vice-president 
of the ESO. He had key positions in the Helsingborg declarations on stroke care in Europe, and he 
chaired the ESO European Action Plan for Stroke 2018-30 steering committee. He was the President 
of the World Stroke Organization (WSO) 2008-2012 and continues to chair the WSO Global Policy 
Committee and representing stroke at the WHO and the UN. He chaired the stroke group at WHO for 
the ICD 11 revision.  Bo Norrving has authored >500 publications including several seminal papers 
e.g. the Swedish Aspirin Low Dose Study, and the world’s largest study of stroke in the young. He is 
a founder of Riksstroke, the world’s 1st national stroke registry. He has received numerous awards 
including the AHA/ASA Sherman award for life time achievements in stroke.

NOTAS BIOGRÁFICAS
CONVIDADOS
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CARLOS A. MOLINA

Prof. Carlos Molina is a director of the Stroke Unit and Brain Hemodynamics in Hospital 
Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. A consummate stroke neurologist, Prof. Molina is an expert 
in reperfusion therapies in acute stroke, with more than 156 paper in peer-review journals in the 
field of non-invasive evaluation of reperfusion / recanalization in acute stroke.
                                                                                                                                                                                                                                                      

CHARLES WOLFE

Charles Wolfe is Professor of Public Health at King's College London. He trained in Public Health 
at St Thomas' Hospital, London, becoming an Honorary Consultant in 1992 and was awarded 
a personal Chair at King's College London in 2002. His research addresses epidemiological and 
health services research questions in stroke including estimating acute and longer term needs, 
the risk of stroke and chronic disease register methodology; and early supported discharge, 
secondary prevention, carer support and qualitative studies. He is a member of the Health 
Services Research Network Board and was appointed as an NIHR Senior Investigator in 2008. 
Prof. Charles is currently Head of School for the School of Population Health & Environmental 
Sciences. He is also the King's Health Partners Lead for Public Health and Director of Research and 
Development at Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.
                                                                                                                                                                                                                                                      

CLAUDIO L. BASSETTI

Claudio L. Bassetti is full professor of neurology and vice-dean of the medical faculty at the 
University of Bern. He is the director of the neurology department, speaker of Neurocenter 
and director of the University Sleep-Wake-Epilepsy Center (SWEZ) at the University Hospital 
(Inselspital) in Bern. Claudio Bassetti received his MD degree from the University of Basel in 1984. 
He trained in neurology in Bern and Lausanne (FMH certification in 1992), and performed research 
fellowships in basic neurophysiology (Basel, 1985-1986) and sleep medicine (Ann Arbor-Michigan, 
USA, 1995-6). In 1997 he became associate professor at the University of Bern. In 2000 he was 
appointed professor of neurology at the university of Zurich and director of the neurological 
outpatient clinics of the university hospital. In 2009 he founded the Neurocenter of Southern 
Switzerland which he directed until 2012. Claudio Bassetti has authored eight books and over 370 
scientific publications (CI>12’000; H-index 60). His research interests include sleep, stroke, and 
movement disorders with a translational (human and animal) approach. He served as president 
of the European Neurological Society (ENS, 2013-4), European Sleep Research Society (ESRS, 
2008-12) and Swiss Neurological Society (SNG, 2008-12). He was the founder and first president of 
the Swiss Federation of Clinical Neurosocieties (SFCNS, 2009-13). Currently he is board member of 
the Swiss Academy of Medical Sciences (SAMW) and the Swiss Clinical Trails Organization (SCTO). 
Claudio Bassetti received the M. Aldrich Award in 2008 and the Pisa Sleep Award in 2010. He is 
honorary member of the European Academy of Neurology (EAN).
                                                                                                                                                                                                                                                      

DAVID WERRING

FRCP PhD FESO. Professor of Clinical Neurology (UCL Institute of Neurology). Honorary Consultant 
Neurologist (National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, University 
College Hospitals NHS Foundation Trust). NIHR CRN: North Thames Clinical Research Specialty 
Lead for Stroke. Secretary, British Association of Stroke Physicians. Programme Director, MSc. / 
MRes / Diploma / PG Certificate in Stroke Medicine (UCL Institute of Neurology). Head of Research 
Department, Brain Repair and Rehabilitation (UCL Institute of Neurology). Stroke Research Centre 
(UCL Institute of Neurology,  London).

NOTAS BIOGRÁFICAS CONVIDADOS
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ELSE CHARLOTTE SANDSET

Oslo, Norway. ESO Secretary General. Else Charlotte Sandset graduated as a medical doctor 
from the Royal College of Surgeons in Ireland in 2006, achieved her PhD from the University 
of Oslo in Norway in 2012, and completed a year as visiting fellow at the George Institute for 
Global Health in Sydney, Australia in 2016. Currently, she works as consultant neurologist in 
the Stroke Unit – Department of Neurology at Oslo University Hospital in Norway, and holds a 
Post-Doctoral Fellowship grant from the South-Eastern Norway Regional Health authority. Her 
research interest and experience is clinical trials, she was the trial manager of the Scandinavian 
Candesartan Acute Stroke Trial. She is the current chair of the “Prehospital and Acute Stroke” 
Research Subgroup at Oslo University Hospital, and the Co-Principal Investigator of the ongoing 
ParaNASPP trial which will assess the use of a mobile application and NIHSS in the pre-hospital 
setting. She is also involved projects on sex differences in stroke, both in access to care, risk 
factors and treatment. Additionally, she is on the Steering Committee of the Blood Pressure in 
Acute Stroke Collaboration (BASC) and the ELAN trial, and has authored publications in leading 
journals such as the Lancet, Stroke and International Journal of Stroke. She has been involved in 
ESO as the Chair of the Young Stroke Physicians and Researchers committee from 2015-2019, as 
a member of the PR committee and the Scientific Programme Committee of ESOC. She initiated 
the ESO blog, on which young colleagues worldwide comment papers published in the European 
Stroke Journal, and write general posts on topics of their interest. She initiated and chaired the 
first Women in Stroke Leadership Workshop in 2018 and 2019 together with colleagues from the 
Women’s Initiative for Stroke in Europe.
                                                                                                                                                                                                                                                      

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.
                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTHER DUARTE OLLER

Esther Duarte MD, PhD es especialista en Medicina Física y Rehabilitación (RHB) y Profesora 
Asociada de Neurorehabilitación en el Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Es Responsable de Sección de la Unidad de Rehabilitación Neurológica del Parc 
de Salut Mar (Hospital del Mar y la Esperanza) y coordinadora del Grupo de Investigación en 
Rehabilitación en IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar de Medicina), en Barcelona. 
Su trabajo se centra en la Investigación traslacional en el Campo de la Rehabilitación del ictus.
                                                                                                                                                                                                                                                      

MAURO ZAMPOLINI

Department of Rehabilitation, USL Umbria 2, Foligno Hospital, Foligno, Perugia. Graduation at 
medical school of Perugia University cum laude (1983) | Specialization in Neurology at Catholic 
University in Rome cum laude (1989) | Specialization in Physical Medicine and Rehabilitation 
cum laude (2001) | 1981/1984 - Research in Neurophysiology in Institute of Human Physiology 
(University of Perugia; From 1986 to 1993 research activity in neurophysiology (Clinical Neurology 
– University of Perugia); From 1993 work in Rehabilitation Unit of Trevi Hospital; From 1998 chief of 
the Brain Injury Unit Rehabilitation of Trevi Hospital; From 2000 to 2004 chief of the Rehabilitation 

NOTAS BIOGRÁFICAS CONVIDADOS
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Unit of Passignano Hospital; From November 2004 Head of Department of Rehabilitation – ASL3 
– Umbria; From January 2006 Consultant of Neurology and Rehabilitation  of Foligno Hospital 
(Perugia); From January 2010 Director of the Rehabilitation Network of Umbria Region; From March 
2010 General Secretary UEMS-PRM Section and Board (European Union of Medical Specialist - 
Physical and Rehabilitation Medicine). Main Field of research Activity: Neurophysiology of Synaptic 
Plasticity (Glutamate, long term potentiation, Exicitoxicity) Epidemiology of rehabilitation in 
Stroke, Spinal cord injury, Brain Injury Clinical Trial in stroke, traumatic brain injury Analysis of 
posture and movement in rehabilitation Spectroscopy with magnetic resonance in multiple 
sclerosis and brain injury. Management of severe spasticity. Rehabilitation of Traumatic Brain 
Injury Tele-rehabilitation Neuromodulation. Academic activity Professor at University of Perugia 
Lecturer in Neurology and Rehabilitation for physiotherapy course Lecturer in Neurorehabilitation 
for the Specialization of Physical Medicine and Rehabilitation Over 300 publications.
                                                                                                                                                                                                                                                      

MERET BRANSCHEIDT

University of Zurich | UZH · Klinik für Neurologie. Meret Branscheidt earned her MD from Philipps 
University in Marburg, Germany and completed her residency in the Department of Neurology, 
University Hospital Zurich, Switzerland. She is interested in the neurophysiological mechanisms 
underlying motor learning and motor recovery after stroke.
                                                                                                                                                                                                                                                      

PETER LANGHORNE

Peter Langhorne is Professor of stroke care at the University of Glasgow and based at the 
Academic Section of Geriatric Medicine, Glasgow Royal Infirmary. He trained in geriatric and 
general medicine in Aberdeen, Edinburgh and Glasgow. His main research interests focus on 
the management of stroke (such as stroke unit care and early supported discharge services) and 
early recovery after stroke. He has authored and co-authored more than 200 scientific articles 
on cerebrovascular diseases in journals such as Stroke, Cerebrovascular Diseases, Lancet, the 
Age and Ageing, and the British Medical Journal. Prizes, awards & distinctions: 2014: President's 
award for services to stroke (World Stroke Organisation). Professional & learned societies: 2015: 
Honorary Fellowship, Royal College of Physicians of Ireland.
                                                                                                                                                                                                                                                      

RAUL G NOGUEIRA

Dr. Nogueira completed his Neurology Residency at the Massachusetts General Hospital (MGH) 
and Brigham and Women’s Hospital/ Harvard Medical School. He subsequently completed 
Fellowships in Vascular and Critical Care Neurology as well as Neurointerventional Surgery 
at the MGH where he remained as a faculty member for five additional years. He moved to 
Atlanta in September 2010 to help building the Marcus Stroke & Neuroscience Center at the 
Grady Memorial Hospital where he serves as the Director of the Neuroendovascular Service. 
He is a Professor of Neurology, Neurosurgery and Radiology at the Emory University School of 
Medicine, the Editor-in-Chief for the Interventional Neurology Journal and the Immediate Past 
President of the Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN). He has been involved in 
most of the mechanical thrombectomy trials for acute stroke. He was the Principal Investigator 
of the DAWN, Penumbra 3D Separator, and TREVO-2 trials and a Steering Committee member 
for the SWIFT, SWIFT Prime, and ARISE-II trials. He is currently the Principal Investigator for 
the RESILIENT and ENDOLOW trials. He has published over 250 manuscripts in peer-reviewed 
medical journal including NEJM, the Lancet, JAMA, Neurology, Stroke, AJNR, JAMA Neurology, 
and Circulation amongst others. He specializes in the treatment of cerebrovascular diseases 
including ischemic stroke, brain aneurysm, cerebral and spinal vascular malformations, and 
intracranial and extracranial stenosis.
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ZHENGMING CHEN

Professor of epidemiology and director of china programmes: MRC PHRU Programme Leader; 
Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit. Professor Zhengming Chen qualified 
in medicine at Shanghai Medical University in 1983 (now Fudan University), and gained his DPhil in 
Epidemiology at the University of Oxford in 1993. He was appointed as Professor of Epidemiology 
by the University of Oxford in 2006. He is now the Director of the China Programs at the Oxford 
University’s Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit (CTSU) and co-executive 
director of the China Oxford Centre for International Health Research. His main researches focus 
on the environmental and genetic causes of chronic disease, evidence-based medicine and 
evaluation of widely practicable treatments for chronic diseases (such as IHD, stroke and cancer) 
as well as efficient strategies for chronic disease control in developing countries. Over the past 20 
years, he has led several large randomised trials in heart disease (eg, COMMIT/CCS-2), stroke (eg, 
CAST) and cancer and 3 cohort studies involving >750,000 individuals. Since 2003 he has been 
the lead principal investigator in the UK for the China Kadoorie Biobank (CKB) prospective study 
of 0.5 million adults. He leads a research team in Oxford which is responsible for study design 
and development of procedures and IT systems for the CKB, and for central data management, 
curation and detailed analyses. He is an honorary professor of Peking Union Medical College and 
Fudan University in China.
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COMUNICAÇÕES ORAIS I (CO1-CO9)
Oral presentations I

Presidência | Chairpersons: Carla Ferreira, Luísa Fonseca

CO1 - AVC isquémico no adulto jovem Ribatejano
Patrícia Varela Ramos, Joana Milho, Márcia Pacheco, Ana Palricas, Ary Sousa, Elisa Campos Costa, 
Alexandre Amaral e Silva
Unidade de AVC, Hospital Vila Franca de Xira

CO2 - Acidente Vascular Cerebral no Hospital Central de Maputo, Moçambique: um estudo transversal 
2014-18
Yanina Baduro1, Omer Ndala1, Deise Vaz1, Helena Buque1, Frederico Sebastião1, Jamal Baco1, Nachan 
Arroz1, Carlos Casas1, Elder Lorenzo1, Jorge A. H. Arroz2

1 – Maputo Central Hospital, Maputo, Mozambique; 2 – Mozambican Medical Council, Maputo, Mozambique  

CO3 - Infecção do trato urinário em doentes após AVC agudo: Impacto da revisão de procedimentos
Edite Sanches, Fernando Martins, Lénia Iria, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada

CO4 - Impacto da hematúria e retenção urinária no doente com AVC isquémico submetido a tratamento 
de repermeabilização
Fernando Martins, Edite Sanches, Lénia Iria, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada

CO5 - Microhemorragias lobares em doentes provenientes de uma consulta de memória com patologia 
amilóide
Ana Sofia Costa1,2, João Pinho1, Domantė Kučikienė1, Arno Reich1, Jörg Bernhard Schulz1,2, Kathrin Reetz1,2

1 - Department of Neurology, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany; 2 - JARA BRAIN Institute 
Molecular Neuroscience and Neuroimaging, Forschungszentrum Jülich / RWTH Aachen University, Aachen, 
Germany

CO6 - Acidente vascular medular isquémico - coorte retrospetiva de um hospital terciário
Ana Luísa Rocha1,2, Pedro Castro1,2, Marta Carvalho1,2, Elsa Azevedo1,2, Pedro Abreu1,2

1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E. P.E, Porto, 2 – Departamento de 
Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

CO7 - Défice de regulação emocional e inadaptação social como sintomas precoces na Doença de 
Pequenos Vasos: um estudo exploratório  
Ana Rita Silva1, Anuschka Silva-Spínola1, Orlando Galego4, Rita Machado3, Carolina Fernandes3, Inês 
Baldeiras1,2,3, Isabel Santana1,2,3, Gustavo Santo1,3

1 - Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra; 2 - Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra; 3 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 4 - 

08h30 - 09h45

QUINTA FEIRA, 06 FEVEREIRO | Thursday, February 6th  

https://drive.google.com/file/d/1TmcNeQl6lcPM_LhoMuO--GpivPqNiuuV/view
https://drive.google.com/file/d/1f-2OR8XpwJbv0uR15OcYboIEHJHjyHPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-2OR8XpwJbv0uR15OcYboIEHJHjyHPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqdaQO8E4srD-0K_YD3dh5PVwmokbV7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5jWEXYW0UvQ2sxg09RL1q9y9zcS1fS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5jWEXYW0UvQ2sxg09RL1q9y9zcS1fS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2R5mSS4wVb9nxpAJz7zitMuabqB22d6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2R5mSS4wVb9nxpAJz7zitMuabqB22d6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIRWHRV1dA6bjfCtJxyqQwuKvFwY9HF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXoQfpAkwsF3NcZStm0PfeRLsyFNdYtm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXoQfpAkwsF3NcZStm0PfeRLsyFNdYtm/view?usp=sharing
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Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

CO8 - Doença de pequenos vasos cerebral esporádica: associação entre marcadores no Líquido Cefalo-
Raquídeo e o volume de lesão encefálico
Anuschka Silva-Spínola1, Orlando Galego2, Ana Rita Silva3, Rui Pascoal1, Carolina Fernandes4, Rita Machado4, 
Gustavo Santo3,4, Inês Baldeiras1,3,5

1 - Laboratorio de Neuroquímica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; 2 - Serviço de 
Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra; 3 - Centro de Neurociências 
e Biologia Celular, Coimbra; 4 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
Coimbra; 5 - Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra

CO9 - Avaliação dos mecanismos de regulação microvascular cerebral na Doença de Fabry
Mariana Gutierres1, Pedro Castro1,2, Gilberto Pereira2, Susana Ferreira3, João Paulo Oliveira3, Elsa Azevedo1,2

1 - Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E., 3Serviço de Genética Médica, 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.

SESSÃO: Hipertensão arterial e AVC
Session: Arterial hypertension and stroke

Presidência | Chairpersons: Fernando Pita, Miguel Castelo Branco

Pontos chave das guidelines (ESC-ESH) da hipertensão arterial | Fernando Pinto
Key Points of the Arterial Hypertension Guidelines (ESC-SHH) 

O tratamento da hipertensão no AVC isquémico agudo e hemorragia intracerebral |  Else Charlotte Sandset
The management of hypertension in acute ischemic stroke and intra cerebral hemorrhage

Questões
Questions

Apoio Tecnimede
Supported by Tecnimede

INICIATIVA ANGELS - 3 ANOS DE ATIVIDADE EM PORTUGAL | Vítor Tedim Cruz
Angels Initiative in Portugal

Presidência | Chair: Castro Lopes

INTERVALO
Coffee break

CONFERÊNCIA: Fatores de risco genéticos e ambientais para AVC | Zhengming Chen
Lecture: Genetic and environmental risk factors for stroke

Presidência | Chair: José Manuel Calheiros

SESSÃO DE ABERTURA: "15 anos da SPAVC”
Opening Session: “15th anniversary of the Portuguese Stroke Society”

Convidado | Invited speaker: Miguel Rodrigues 

09h45 - 10h40

09h45 - 10h05

10h05 - 10h25

10h25 - 10h40

10h40 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 11h55

12h00

https://drive.google.com/file/d/1aovHrMho8pkH4CuAYv6n2sGYjfOSsmtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aovHrMho8pkH4CuAYv6n2sGYjfOSsmtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UgLWEt5Po08NLeWF5HkmaJ4xXCZ4aR4L/view?usp=sharing
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13h00 - 14h30

14h30 - 15h20

14h30 - 14h45

14h45 - 15h00

15h00 - 15h15

15h15 - 15h20

15h20 - 16h10

16h10 - 16h40

ALMOÇO
Lunch-Break

SESSÃO: Atualização sobre antitrombóticos na prevenção de AVC
Session: Update in Antithrombotic drugs for Stroke Prevention

Presidência | Chairpersons: Ana Gomes, Patrícia Canhão

Antitrombóticos na prevenção primária | Teresa Fonseca
Antithrombotics for primary prevention

Terapêutica combinada de antitrombóticos | Pedro Castro
Antithrombotics combined therapy

Antitrombóticos após AVC hemorrágico | David Werring
Antithrombotic treatment following intracerebral hemorrhage

Questões
Questions

SIMPÓSIO BOEHRINGER INGELHEIM | Symposium Boehringer Ingelheim
“Improving Outcomes in AF and T2D | Stroke Prevention and Beyond”

Moderador | Chair: João Sargento Freitas, CHUC
Palestrantes | Speakers: Jorge Ferreira, Hospital de Santa Cruz | Liliana Costa, CH Alto Minho, Ponte de Lima

COMUNICAÇÕES ORAIS II (CO10-CO13)
Oral Presentations II

Presidência | Chairpersons: Ana Luísa Cruz, Gustavo Santo

CO10 – Comparação de péptidos natriuréticos para a identificação de fibrilhação auricular em AVC isquémico
Maria Cristina Fialho1, Teresa Pinho e Melo1,2, Patrícia Canhão1,2, José Ferro1,2 e Ana Catarina Fonseca1,2

1 - Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal; 2 – Serviço de Neurologia, Departamento 
de Neurociências, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

CO11 – Utilização do registador de eventos implantável na identificação de fibrilhação auricular após AVC 
isquémico de etiologia indeterminada 
Susana Escária1,2, Sílvia Lourenço1,2, Vasco Neves1,2, Sara Barata2, Tânia Emerenciano3, Carmen Corzo1,2, 
Pedro Dionísio3, José Aguiar3, Conceição Barata1, Luísa Rebocho1,2 
1 - Serviço de Medicina 2, Hospital Espírito Santo de Évora; 2 - Unidade de AVC, Hospital Espírito Santo de 
Évora; 3 - Serviço de Cardiologia, Hospital Espírito Santo de Évora

CO12 – Cardiopatia auricular esquerda em doentes com AVC isquémico embólico de fonte indeterminada
Ana Rita Silva1, Carla Marques Pires2, Filipa Meira Carvalho1, Mariana Santos3, Nuno Antunes2, José Nuno 
Alves1, João Pinho4, Carla Ferreira1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 2 - Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga, 
Braga, Portugal; 3 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 4 -  Serviço de Neurologia, 
Hospital Universitário RWTH Aachen, Alemanha

CO13 - Acuidade Diagnóstica Da Abordagem Suboccipital No Diagnostico De Shunt Direito-Esquerdo Por 

https://drive.google.com/file/d/1o7WXuhG_LvTQhZ6ORHaXQHzXWQWSkSRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0t5UA01N7_KYF9XwRp0zj2lxFCZKL4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0t5UA01N7_KYF9XwRp0zj2lxFCZKL4B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vt-nqRaf940JV1DSVJs8v0n5oFtaY1Xg/view
https://drive.google.com/file/d/1IMR86vyTzobajNQ6260EpJrn5rjyiD20/view?usp=sharing
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Doppler Transcraniano 
Vanessa Almeida1, MªFátima Soares1, David Passão1, Victor Oliveira1,2, Ana Catarina Fonseca1,2

1 - CHULN, Hospital de Santa Maria, Laboratório de Hemodinâmica Cerebral, Serviço de Neurologia; 2 – 
Faculdade Medicina de Lisboa

INTERVALO
Coffee break

SESSÃO: Evolução na tomada de decisão no tratamento do AVC agudo 
Session: Evolution of decision-making in acute stroke treatment

Presidência | Chairpersons: Elsa Azevedo, Luísa Biscoito, Teresa Pinho e Melo

Da janela do tempo à janela do tecido | Ângelo Carneiro
From time window to tissue window 

Recomendações actuais e medicamentos para trombólise | Catarina Fonseca
Current indication and drugs for thrombolysis 

Recomendações actuais e métodos para trombectomia | Raul Nogueira
Current indications and methods for thrombectomy 

Questões
Questions

COMUNICAÇÕES ORAIS III (CO14-CO17)
Oral Presentations III

Presidência | Chairpersons: Diana Aguiar de Sousa, Tiago Gregório

CO14 – A avaliação da distensibilidade carotídea numa coorte de doentes hipertensos
Ana Monteiro1, Rafael Dias2,3,4, Cármen Ferreira5, Pedro Castro2,3,5, Jorge Polónia5,6, Elsa Azevedo3,4,5

1 - Departamento de Neurologia, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Matosinhos, Portugal; 2 - 
Departamento de Neurologia, Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal; 3 - Departamento de Neurologia, 
Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal; 4 - Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto, Porto, Portugal; 5 - Unidade de Neurossonologia, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, 
Portuga;  6 - Unidade de Hipertensão, Hospital Pedro Hispano EPE, ULS. Matosinhos, Portugal 

CO15 – Incidência de oclusão de grande vaso – estudo epidemiológico de base hospitalar
Inês Gomes1, Carolina Fernandes1, Joana Lopes1, Patrícia Marques1, João Sousa1, Cláudia Lima1, Rita Rodrigues3, 
Cátia Faria3, Maria João Palavras3, Joana Duarte4, Filipa Batista5, Rita Reigota4, João Fonseca6, Orlando Galego7, 
Ricardo Veiga7, César Nunes7, Egídio Machado7, Cristina Duque1,2, Luciano Almendra1,2, Cristina Machado1,2, 
Bruno Rodrigues1,2, Carla Cecília Nunes1,2, Fernando Silva1,2, Gustavo Santo1,2, João Sargento Freitas1,2

1 - Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 – Unidade de AVC, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra; 3 – Medicina Interna, Centro Hospitalar de Leiria; 4 – Medicina Interna, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra; 5 – Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz; 6 – 
Medicina Física e Reabilitação, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 7 – Neurorradiologia de 
Intervenção, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

CO16 – Disseção arterial cervical: uma análise de recorrência

16h40 - 17h10

17h10 - 18h00

17h10 - 17h25

17h25 - 17h40

17h40 - 17h55

17h55 - 18h00

18h00 - 18h30

https://drive.google.com/file/d/1IMR86vyTzobajNQ6260EpJrn5rjyiD20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZVApor20Cfc_nhNI6NTLaQjx2-X_QsFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAPCu2ykNl54G3bVpqi6ho8kVLg3zXZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R-kqBnLUtRcXCrmTNXi-MwlcnuVQlg7r/view?usp=sharing
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Filipa Meira Carvalho1, Ana Rita Silva1, Jorge Diogo da Silva2, Joana Pinto1, Diana Matos3, José Manuel 
Amorim4, José Nuno Alves1, João Pinho5, Carla Ferreira1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 2 - Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS), Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga, Portugal; 3 - Serviço de Neurologia, 
Unidade Local de Saúde Alto Minho, Viana do Castelo, Portugal; 4 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital 
de Braga, Braga, Portugal; 5 - Serviço de Neurologia, Hospital Universitário RWTH Aachen, Alemanha

CO17 – Que Doentes Beneficiam de Reavaliação por Tomografia Computorizada Quando Transferidos 
para Tratamento Endovascular por AVC Isquémico agudo?
João André Sousa1, Luís Rito Cruz2, Joana Simões3, Leonor Santos-Martins4, Cristina Duque1, Luciano 
Almendra1, Carla Cecília1, Cristina Machado1, Bruno Rodrigues1, Orlando Galego4, César Nunes4, Ricardo 
Veiga4, Egídio Machado4, Fernando Silva1, Gustavo Santo1, João Sargento-Freitas1,4

1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 – Serviço de Imagem Médica, 
Departamento de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 – Serviço de Medicina 
Interna, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 4 - Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra

https://drive.google.com/file/d/1yyUrXuYVwEE-G2u4b7ODOyMiqLOLwCRl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyUrXuYVwEE-G2u4b7ODOyMiqLOLwCRl/view?usp=sharing
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SEXTA FEIRA, 7 DE FEVEREIRO | Friday, February 7th  

COMUNICAÇÕES ORAIS – CASOS CLÍNICOS (CC1-CC9)
Oral Presentations - Clinical Cases

Presidência | Chairpersons: Gabriela Lopes, Luísa Rebocho

CC1 - Febre Q e doença ateromatosa – uma infeção aterogénica?
Filipa Dourado Sotero1, Renato Oliveira1, Beatriz Nunes Vicente1, Diana Aguiar de Sousa1,2, Ana Catarina 
Fonseca1,2, Patrícia Canhão1,2, Teresa Pinho e Melo1,2 
1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de 
Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa

CC2 - Delírio de Infestação tardio após AVC 
Leonor Dias, Marta Carvalho 
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.; Departamento de 
Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

CC3 - Hematomas lobares recorrentes associados à atividade sexual num doente com défice de fator XI 
Mariana Vargas, Isabel Amorim, Pedro Alves, Ana Catarina Fonseca 
Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte 

CC4 - Síndrome nefrótico como fator de risco para AVC – A propósito de um caso clínico 
Filipa Melo Correia1, Rui Costa2, Virgínia Reis1, Ana Vasconcelos1, Isabel Batalha1 

1 - Serviço de Reabilitação Pediátrica e de Desenvolvimento (SRPD) do Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão (CMRA);  2 - Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar Universitário de 
São João 

CC5 - Mutação no gene COL4A2 com causa de doença de pequenos vasos cerebral, AVC hemorrágico e 
dolicoectasia dos vasos intracranianos
Carolina Sousa Fernandes1, Helena Gens1, Rita Machado1, Ana Rita Silva2, Inês Baldeiras2,3, Maria R. Almeida2, 
Gustavo Santo1,2 

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Centro de Neurociências e 
Biologia Celular da Universidade de Coimbra; 3 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

CC6 - Neurotoxicidade ao contraste iodado: diagnóstico diferencial, potencialmente reversível, de 
deterioração clínica após trombectomia mecânica
Sofia Almeida Xavier1, Miguel Quintas Neves1, Mariana Santos1, Filipa Meira Carvalho2, Octávia da Costa2, 
João Quarenta3, João Pais4, Célia Machado2, João Soares Fernandes1, José Manuel Amorim1, Jaime Rocha1 
1 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, 
Portugal; 3 - Serviço de Psiquiatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal; 4 - Serviço de Medicina 
Interna, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Portugal 

CC7 - Angiopatia pós-parto – quando o vasoespasmo não é só cerebral
Maria João Pinto1,5, Daniel Ferreira1,5, Gilberto Pereira2, Ester Ferreira3, Cláudia Marques Matos4, Pedro Abreu1,5

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E., Porto; 2 - Laboratório de 
Neurossonologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E., Porto; 3 - Serviço de Medicina Interna, 
Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E.; Porto; 4 - Serviços de Neurologia e Neurologia Pediátrica 

08h30 - 09h45

https://drive.google.com/file/d/14-d-FF0Z48mXivNdetgyYZD3uAHXFJ0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PylIaeM96L-2PqHgEiOqznljyqpqDqYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8pO2ucFkkltaGDMu7Rpi-2FpX48STL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gsGTF6ZoJd4-3-sUc35MubI29WOfGRR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spc4iSeeHQo0KyBpBNeQ6hwTbsWgL_L7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1spc4iSeeHQo0KyBpBNeQ6hwTbsWgL_L7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hKdeKaz7jwwz8rQkqwDBVQGhscMTqEHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hKdeKaz7jwwz8rQkqwDBVQGhscMTqEHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14g2758yIPQ-ArwB-YUXapf7JSae4Er6o/view?usp=sharing
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do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 5 - Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde 
Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

CC8 - Indicações para alteplase, angioTC e TEV - quando a pratica não vem nas guidelines 
Gonçalo V. Bonifácio, Rui Matos
Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal 

CC9 - AVC e Amputação de Membro Inferior – Um Desafio na Reabilitação 
José Vítor Gonçalves1, Margarida Costa Pereira1, Joana Marques dos Santos1, Natália Ramos2, Jorge 
Jacinto2, João Capelo2 
1 – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho; 2 – Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

SESSÃO: Problemas relevantes de saúde pública no AVC
Session: Relevant stroke public health issues

Presidência | Chairpersons: Pedro Abreu, Vítor Tedim Cruz

Evolução na incidência de AVC em adultos jovens  | Manuel Correia
Trends in stroke incidence in young adult

Sobrevivência, função e bem-estar a longo prazo após acidente vascular cerebral | Bo Norrving 
Long-term survival, function and well-being after stroke 

Questões
Questions

CONFERÊNCIA: O Peso do AVC na Europa | Charles Wolfe
Lecture: The Burden of Stroke in Europe 

Presidência | Chair: José Ferro

INTERVALO
Coffee break

SESSÃO: Doença vascular cerebral na comunidade
Session: Cerebral disease in the community

Presidência  | Chairpersons: Castro Lopes, Luís Ruano

O que determina o défice cognitivo vascular na população portuguesa? | Vítor Tedim Cruz
What determines vascular cognitive impairment in the portuguese population 

O papel das equipas multiprofissionais na promoção da saúde mental  | Amélia Moreira
The role of multiprofessional teams in promoting mental health

Primeiros resultados do Estudo MIND | Firmino Machado
First results of the MIND study 

Questões
Questions

09h45 - 10h20

09h45 - 10h00

10h00 - 10h15

10h15 - 10h20

10h20 - 10h45

10h45 - 11h15

11h15 - 12h00

11h15 - 11h25

11h25 - 11h35

11h35 - 11h45

11h45 - 12h00

https://drive.google.com/file/d/1s80yTNZgcjnttNx2-Ye_hl_qjl_eFR0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxnrAsUiV5EVBQl6E1UL2t2-LeeTLRLi/view?usp=sharing
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SIMPÓSIO BAYER | Symposium Bayer
“Expandir a protecção cerebro-vascular”

Palestrante | Speaker: Alexandre Amaral e Silva

INTERVALO
Coffee break

CONFERÊNCIA: Sono e AVC | Claudio Bassetti
Lecture: Stroke and sleep

Presidência | Chair: Teresa Paiva

SIMPÓSIO DAIICHI SANKYO | Symposium Daiichi Sankyo
"Prevenção do AVC em paciente idoso com Fibrilhação auricular: como otimizar a estratégia 
anticoagulante ao longo do continuum?"
 
Moderação: Miguel Viana Baptista
Prevenção primária: a visão do cardiologista (Cristina Gavina)
Prevenção secundária: a visão do neurologista (Catarina Fonseca)

CONFERÊNCIA: Tratamento do edema cerebral no AVC agudo | Eric Jüttler
Lecture: Brain edema management in acute stroke

Presidência | Chair: Marta Carvalho

COMUNICAÇÕES ORAIS IV (CO18-CO21)
Oral presentations IV

Presidência | Chairpersons: Ana Paula Fidalgo, José Roriz

CO18 – Falsos AVCs em homens e mulheres internados numa unidade de AVC
Mariana Vargas, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo, José Ferro, Ana Catarina Fonseca
Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte 

CO19 – Recorrência vascular após acidentes isquémicos transitórios com ou sem sintomas não focais 
acompanhantes 
Mónica Santos1, Patrícia Canhão1,2

1 - Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Serviço de Neurologia, Hospital Santa Maria/Centro 
Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Molecular

CO20 – Endarterectomia Carotídea após Acidente Vascular Cerebral – um caso de referenciação inter-
hospitalar de sucesso
António Pereira Neves1,2, João Rocha Neves1,2, Alfredo Cerqueira1, Vítor Tedim Cruz3, Vasco Barreto4, José 
Fernando Teixeira1

1 - Departamento de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e Universitário São João, Porto; 2 - 
Faculdade Medicina Universidade do Porto, Porto; 3 - Serviço de Neurologia do Departamento de Medicina 
do Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Porto; 4 - Serviço de Medicina Interna 
do Departamento de Medicina do Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Porto

12h00 - 12h50

12h50 - 14h30

14h30 - 14h55

14h55 - 15h45

15h45 - 16h10 

16h10 - 16h40

https://drive.google.com/file/d/1TPzLYqehlqo2Fv3GQ_C7f7HA3fswS-s4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYJEe9lj4hES7L9jLiaOILDF6VO55N_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYJEe9lj4hES7L9jLiaOILDF6VO55N_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EYJEe9lj4hES7L9jLiaOILDF6VO55N_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abx2fQAQ1786t-l0brVDJlgAB5pWYjs8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abx2fQAQ1786t-l0brVDJlgAB5pWYjs8/view?usp=sharing
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CO21 – Caracterização do funcionamento da Via Verde AVC e das Unidades de AVC nos estabelecimentos 
hospitalares que realizam tratamento trombolítico
Luísa Fonseca1,7, José Roriz2,7, Gustavo Santo3,7, Ana Gomes4,7, Ana Paiva Nunes5,7, Miguel Rodrigues6,7

1 - Unidade AVC, Centro Hospitalar Universitário S. João; 2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga; 3 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário Coimbra; 4 - Serviço de Medicina, 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 5 - Unidade Cerebrovascular Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 
6 - Serviço de Neurologia Hospital Garcia de Orta; 7 - Grupo de Trabalho Unidades de AVC da SPAVC

INTERVALO
Coffee break

SESSÃO: Colaterais: uma questão essencial para o tratamento do AVC
Session: Collaterals: an essential issue to stroke treatment

Presidência | Chairpersons: Manuel Ribeiro, Pedro Barros

Imagens colaterais e medidas a tomar | Isabel Fragata
Collaterals imaging and decision making 

Vamos melhorar os colaterais! Papel da estimulação esfenopalatina | Carlos Molina
Let’s enhance the collaterals! Role of the sphenopalatine stimulation

Questões
Questions

COMUNICAÇÕES ORAIS V (CO22-CO27)
Oral presentations IV

Presidência | Chairpersons: Fernando Silva, Guilherme Gama, Luísa Biscoito 

CO22 – Stent na estenose da basilar: a experiência de um Centro
Manuel Machado1, Filipa Pedro1,2, Alberto Fior1, Isabel Fragata1, João Reis1, Ana Paiva Nunes1

1 - Unidade Cerebrovascular, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central; 2- Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital de Santarém 

CO23 – Retrato atual da transmissão de imagem inter-hospitalar em Portugal no âmbito da abordagem 
do AVC agudo
Gustavo Santo1,4, Ângelo Carneiro2,4, Jaime Pamplona3,4

1 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Neurorradiologia 
do Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 3 - Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central; 4 - Grupo de trabalho de transmissão de imagem inter-hospitalar da Sociedade Portuguesa do AVC

CO24 – Trombectomia de repetição para tratamento do AVC nas recorrências precoces – a experiência de 
um hospital terciário
Carolina Maia1, Luís Cruz1, Orlando Galego1, Joana Pinto1, Ricardo Veiga1, César Nunes1, Cristina Machado2, 
Carla Cecília2, Bruno Rodrigues2, Gustavo Santo2, Fernando Silva2, João Sargento-Freitas2, Egídio Machado1 
1 - Departamento de Neurorradiologia, Serviço de Imagem Médica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; 2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

CO25 – Variáveis influenciadoras do resultado funcional de doentes submetidos a trombectomia com e 

16h40 - 17h10

17h10 - 17h45

17h10 - 17h25

17h25 - 17h40

17h40 - 17h45

17h45 - 18h30

https://drive.google.com/file/d/1olA9h9OrhqqiLB35lJcCU-0Jrsq9kVkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olA9h9OrhqqiLB35lJcCU-0Jrsq9kVkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFHBrv5CcA-nsxd82_wyfNnZOPnDOt4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEMBGIfSKaRFJK9QGMT15j1oN07F2IG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEMBGIfSKaRFJK9QGMT15j1oN07F2IG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1RaHl0eE66OtsMkYy-JkxGc5uI3jf8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1RaHl0eE66OtsMkYy-JkxGc5uI3jf8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nv4TMNky5qvoE_o5fPPY4J0x39Y0gnKZ/view?usp=sharing
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sem trombólise prévia
Manuel Machado1, Marta Alves2,3, Alberto Fior1, Isabel Fragata1, Ana Luísa Papoila2,3, João Reis1, Ana Paiva 
Nunes1
1 - Unidade Cerebrovascular, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central; 2 - Gabinete de Análise Epidemiológica e Estatística do CHULC; 3 - Nova Medical School

CO26 – Trombectomia mecânica na oclusão isolada da artéria cerebral posterior – a experiência de um centro
Bruno Cunha1, Mariana Baptista1, Isabel Fragata1, Rui Carvalho1, Jaime Pamplona1, Ana Paiva Nunes2, 
João Reis1 

1 - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa; 2 - Unidade 
CerebroVascular, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa

CO27 - Trombectomia em doentes com AVC isquémico com mais de seis horas de evolução: o estudo de 
perfusão é mesmo imprescindível?
Patrícia Marques1, Daniela Soares Santos1, Cristina Duque1, Luciano Almendra1, Carla Cecília1, Cristina 
Machado1, Bruno Rodrigues1, Orlando Galego2,4, César Nunes2, Ricardo Veiga2, Egídio Machado2, Gustavo 
Santo1, João Sargento-Freitas1, Fernando Silva1

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Imagem Médica, 
Departamento de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

https://drive.google.com/file/d/1nv4TMNky5qvoE_o5fPPY4J0x39Y0gnKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RFS_b0WE3vdNQlidw2-juxf0Csua2Ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpKYqDCSZTUjaNk6ja5tsMPUd8DqR-n_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpKYqDCSZTUjaNk6ja5tsMPUd8DqR-n_/view?usp=sharing
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SESSÃO DE POSTERS (P1-P74)
E-Posters Session

Presidência | Chairpersons: Ana Amélia Pinto, Ângelo Carneiro, Jorge Poço, Maria José Festas, Sara 
Domingues, Sofia Calado, Vítor Fagundes, Vítor Tedim Cruz

Grupo I | Moderadores: Vítor Fagundes, Vítor Tedim Cruz (P1-P18)

P1 – Anomia para nomes próprios após lesão isquémica talâmica
Filipa Dourado Sotero1, Mariana Dias1, Pedro Nascimento Alves1,2, Isabel Pavão Martins1,2,3

1 - Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, 
Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 2 - Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa; 3 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa

P2 – Hemialexia e Hemiacromatopsia - Uma Hemianopsia Homónima Seletiva - Apresentação atípica de 
acidente vascular cerebral 
Luís Ribeiro1, Pedro Bem2, Margarida Calejo1

1- Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Hispano; 2- Serviço de Neuroradiologia do Hospital Pedro Hispano

P3 – Amusia expressiva – Um estudo de caso
Filipa Miranda1,2, José Fonseca1, Gabriela Leal1,2

1 - Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Instituto de Medicina 
Molecular; 2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 

P4 – Um doente, duas agrafias
Gabriela Leal1, Filipa Miranda1, José Fonseca2, Isabel Pavão Martins2

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Laboratório de Estudos de 
Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa

P5 – Limitações da avaliação neuropsicológica de pessoas com afasia (em Portugal)
Verónica Rodrigues¹, Paula Valente², Maria Matos³
1 - Psicóloga, Neuropsicóloga, Instituto Português da Afasia, Matosinhos, Porto; 2 - Terapeuta da Fala, 
Instituto Português da Afasia, Matosinhos, Porto; 3 - Terapeuta da Fala, Professora Adjunta da Escola 
Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Aveiro

P6 – Amnésia transitória recorrente: não esquecer a etiologia vascular
Inês Carvalho1, Eduardo Freitas1,2, Joana Pinto1, Diana Matos1,2, João Pereira1, José Nuno Alves1, Carla Ferreira1

1- Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2- Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia (ULSAM), 
Viana do Castelo

P7 – Ptose cerebral bilateral no AVC do hemisfério não dominante
Daniel Ferreira1,2, Rafael Dias1,2,3, Ramiro Sá Lopes4, Margarida Cruz5, Paulo Castro Chaves2,6,7, Pedro 
Castro1,2,7, Luísa Fonseca2,6,7

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto, Portugal; 2 - Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 3 - Departamento de Neurologia, Hospital Central 
do Funchal, Funchal, Portugal; 4 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 
Faro, Portugal; 5 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal, 

08h00 - 08h30

SÁBADO, 08 FEVEREIRO  | Saturday, February 8th  

https://drive.google.com/file/d/1GyizID4T6YXUVLbioP27aQVRfXkdHL0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-V1DRH7-rcyowgDuYRMoTBBw0D4kofk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-V1DRH7-rcyowgDuYRMoTBBw0D4kofk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCTYn1TJtAvYLYAbP7mwb5NwMetzEqtl/view
https://drive.google.com/file/d/1HmxVULt0WqPYvcT8VE1TDtIVpuPsoZO1/view
https://drive.google.com/file/d/12cXlEROKCgiQXOL2KsHSC2nybgnRaUBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14J5zJxo53FnS1YubAgF_I_-K4nhnofnz/view
https://drive.google.com/file/d/11njbRviq4OQK4NBCXrd8PCbfiINw1Cem/view?usp=sharing
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6 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto, Portugal; 7 - Unidade 
AVC, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto, Portugal

P8 – Distonia orofacial e hemicoreia secundárias a lesão isquémica fronto-insular direita
Mariana Vargas, Linda Azevedo Kauppila, Pedro Nascimento Alves, Diana Aguiar de Sousa, Patrícia Canhão
Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte 

P9 – Meningoencefalite por varicela zoster: apresentação stroke like
Filipa Meira Carvalho1, Joana Pinto1, Mariana Santos2, Diana Matos3, João Quarenta4, João Pedro Pais5, 
Margarida Rodrigues1, Ana Filipa Santos1, Carla Ferreira1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de 
Braga, Braga, Portugal; 3 - Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde Alto Minho, Viana do Castelo, 
Portugal; 4 - Serviço de Psiquiatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal; 5 - Serviço de Medicina 
Interna, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Portugal

P10 – Síndrome de encefalopatia posterior reversível em doente com vasculite sistémica de grande vaso
Octávia Costa1, Eduardo Freitas1,2, António Novais1, João Fernandes3, José Nuno Alves1, Carla Ferreira1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga; 2 - Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, Viana do Castelo, 3 Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Braga

P11 – Poliarterite nodosa e Acidente Vascular Cerebral em idade jovem
Ana Morais Alves1, Carolina Azoia2, Rafael Geraldo2, Sheila Jamal1, Andreia Veiga2, Ricardo Almendra2

1 - Serviço Medicina Interna; 2 - Serviço Neurologia do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) da Unidade Hospitalar de Vila Real, Unidade de Acidente Vascular Cerebral, Serviço de 
Neurologia do CHTMAD

P12 – Stroke ou mimic? Quando há implicações terapêuticas na síndrome de Sturge-Weber
Mariana Santos1, Miguel Quintas Neves1, Sofia Almeida Xavier1, Ana Rita Silva2, Leandro Marques2, João 
Pereira2, José Nuno Alves2, Virgínia Castro Mendes1

1 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, 
Portugal

P13 – Arterite de células gigantes: um olhar para além das artérias temporais superficiais
Daniela Ferro1, Ana Monteiro2, Gilberto Pereira1, José Miguel Bernardes3, Elsa Azevedo1

1 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Serviço de Neurologia da 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos; 3 - Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de São João

P14 – Vasculite primária do SNC e síndrome dos anticorpos antifosfolípidos – uma associação incomum
Joana Ferreira Pinto1, Diana Matos1,2, Filipa Meira Carvalho1, João Pedro Pais3, Ana Rita Silva1, José Manuel 
Amorim4, José Nuno Alves1, Carla Ferreira1, Ana Filipa Santos1

1 – Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2 – Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho, Hospital de Santa Luzia; 3 – Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
Hospital de Santa Luzia; 4 – Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga

P15 – Hidrocefalia, uma complicação rara de vasculite primária do sistema nervoso central
Joana Lopes1, Hugo Martins2, Sérgio Sousa3, Ricardo Taipa4, Raquel Samões1

1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal; 2 – Serviço de 
Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal; 3 – Serviço de Neurocirurgia, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto, Portugal; 4 – Unidade de Neuropatologia, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, Porto, Portugal

https://drive.google.com/file/d/1Jobwaeih74NazUbS_4DJlshztLCPL7Za/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJV94uGf0BJ4NIjjSENzzLSXRrYW-_qa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NtPPzlyEJsMnbnCQ1H6xw5UgE49uRNhH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iulbTSSkGB6Q43xOWferxhykFhT9DpZx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpV5iPE8DFdrdMpTZ7uNcxYe5-jBVJpR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14US7DxzGqir7kuSc2GgJm-5KfaPd4chp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EIoVN4zO7UWb1yEEqWXx3ALfas8MjjMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYkkvI798s46WV-ExiWVZAWB6b5wnhlo/view?usp=sharing
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P16 – Permeabilidade da barreira hematoencefálica ao longo das diferentes fases do AVC isquémico: 
revisão sistemática e meta-análise
Sara Bernardo-Castro1, Helena Donato2, Lino Ferreira3, Luciano Almendra1, Cristina Duque1, Carla Cecília1, 
Bruno Rodrigues1, Cristina Machado1, Gustavo Santo1, Fernando Silva1, João Sargento-Freitas1

1 - Unidade de Neurologia Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2 - Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal;  3 - Center for Neuroscience and Cell Biology, 
Coimbra, Portugal

P17 – Parâmetros plaquetários e o prognóstico de doentes com AVC isquémico
Alexandre Calçada1, Filipa Sotero2, Ana Catarina Fonseca1,2, Diana Aguiar de Sousa1,2, Teresa Pinho e Melo1,2, 
Patrícia Canhão1,2

1 - Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Molecular; 2 - Unidade de AVC, 
Serviço de Neurologia, Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

P18 – O rácio plaqueta-linfócito associa-se a transformação hemorrágica e pior prognóstico funcional aos 
90 dias em doentes com AVC isquémico submetidos a trombólise e/ou trombectomia
Daniela Ferro1, Margarida Matias1, Joana Neto1, Andreia Lima2, Beatriz Ferraz1, Goreti Moreira3, Elsa 
Azevedo1, Pedro Castro1,3

1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Departamento de Neurociências 
e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 3 - Unidade de AVC, Centro Hospitalar 
Universitário de São João

Grupo II | Moderadores: Ana Amélia Pinto, Ângelo Carneiro (P19-P35)

P19 – Acidente Vascular Cerebral e Hemorragia Intracraniana em doentes medicados com anticoagulantes 
orais diretos – experiência de um centro
Sara Lopes, Lúcia Vieira, Helena Cruz Gomes, Manuel Figueiredo
Serviço de Imunohemoterapia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

P20 – Acidente Vascular Cerebral isquémico em doentes com prótese mecânica aórtica on-x – experiência 
de um centro hospitalar
Lúcia Vieira, Sara Lopes, Helena Cruz Gomes, Manuel Figueiredo
Serviço de Imunohemoterapia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

P21 – Utilidade do Doppler transcraniano após encerramento de Foramen Oval Patente 
Cristina Ionel1, Filipa Ferreira2, Liliana Pereira1, Miguel Rodrigues1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta; 2 - Serviço de Cardiologia, Hospital Garcia de Orta

P22 – Presença de marcadores electrocardiográficos de cardiopatia auricular em doentes com AVC 
isquémico criptogénico em idade jovem
Rita Ventura*1, André Sobral-Pinho*1, João Pedro Marto1,2, João Adriano Sousa3, Ana Catarina Fonseca4, 
Miguel Viana-Baptista1,2

* - Contribuíram de forma igual para a realização deste trabalho
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2 – CEDOC, NOVA Medical 
School, Universidade NOVA de Lisboa; 3 – Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar 
Lisboa Ocidental; 4 – Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte

P23 – Valor acrescentado da monitorização cardíaca prolongada no esclarecimento etiológico de AVC com 
etiologia indeterminada
Augusto Rachão*, Elisa Silva*, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
*Estes autores contribuíram de igual forma para a realização do trabalho

https://drive.google.com/file/d/12YPKsT5VLgOsGeTxIPGrDjKWQHmz0X9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YPKsT5VLgOsGeTxIPGrDjKWQHmz0X9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1ifRlFvEDTQydx1IUm45x-0Kev5SRGE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hW869rcnCKrBEBATt9mle5QQvhv7g5_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hW869rcnCKrBEBATt9mle5QQvhv7g5_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dj4aKwQg2Ru8m34M1DAkg9TMrJPOGYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dj4aKwQg2Ru8m34M1DAkg9TMrJPOGYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7vTj94X8M30rzfXefMHLBlTd1TrzfSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7vTj94X8M30rzfXefMHLBlTd1TrzfSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16WIaqgjftJZ5OzYgeDvd05imSu4Zx2Qk/view
https://drive.google.com/file/d/119I6S3XBmkrnhdPZcyVnCqd9jaEqKHEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119I6S3XBmkrnhdPZcyVnCqd9jaEqKHEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZNMyCLtcHapjV0JTQwO82wKJ-meiFcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZNMyCLtcHapjV0JTQwO82wKJ-meiFcF/view?usp=sharing
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Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada (Portugal)

P24 – FA e AVC ou AVC e FA?
Mariana Domingues Santana, Ana Paixão, Ana Catarina Fonseca
Clínica Universitária de Neurologia do Hospital Santa Maria, Lisboa, Portugal

P25 – Oclusões da artéria central da retina numa Unidade de AVC
Ana Mestre1, Marisa Mariano2, Alberto Fior2, Ana Paiva Nunes2

1 – Hospital Distrital de Santarém; 2 – Unidade CerebroVascular, Centro Hospitalar Lisboa Central

P26 – Dois trombos intracranianos em diferentes topografias – uma fonte embólica e um tratamento por 
“prioridades”
Joana Fonte, Ângelo Carneiro, Ricardo Varela, Rui Felgueiras
Centro Hospitalar Universitário do Porto – CHUP

P27 – Trombetomia Mecânica: Uma «peça» revolucionária no tratamento do Idoso octogenário vítima de 
AVC isquémico agudo
Pedro Miguel Mendes Lopes 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Hospital de Santa Maria

P28 – Tratamento endovascular no Acidente Vascular Cerebral isquémico pediátrico – a experiência de um 
centro entre 2011 e 2019
Teresa P. Morais1, Isabel Fragata1, Rita Lopes Silva2, Petra Loureiro3, Ana Paiva Nunes4, João Reis1

1 - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 2 - 
Serviço de Neuropediatria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 3 - Serviço 
de Cardiologia Pediátrica, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 4 - Unidade 
CerebroVascular, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal

P29 – Preditores de tempo “entrada-saída” em doentes com AVC isquémico agudo encaminhados para 
trombectomia mecânica
André Sobral-Pinho*1, Rita Ventura*1, João Ramos2, João Pedro Marto1,3, Tiago Lorga2, Teresa Mesquita3, 
Sofia Calado1,4, Miguel Viana Baptista1,4

* - Contribuíram de forma igual para a realização deste trabalho
1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2 - Serviço de 
Neurorradiologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 - Unidade de AVC, Serviço 
de Medicina IV, Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 4 - CEDOC, NOVA 
Medical School, Universidade NOVA de Lisboa

P30 – Complicações do acesso arterial para trombectomia – Importância de uma vigilância sistematizada
Carolina Soares, Ana Catarina Baião, Ana Sofia Costa, Elsa Pereira, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada

P31 – Revisitando o hipersinal pós-gadolínio no enfarte subagudo – 2 casos com um diagnóstico errado 
Renato Oliveira*1,2, Mário Mendonça3, Sofia Reimão3,4, Carlos Morgado3,4

1 – Departamento de Neurologia. Hospital da Luz, Lisboa, Portugal; 2 – Chronic Diseases Research Center, 
NOVA Medical School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal; 3 – Departamento de Neuroradiologia, 
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal; 4 – Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital de Santa Maria, 
Lisboa, Portugal

P32 – Descompensação de fístula carótido-cavernosa em doente com angiopatia amilóide cerebral: 
mecanismo fisiopatológico

https://drive.google.com/file/d/1U1occfdaxC8dCOD2RtmxKniyMa0GpVXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lMSnDkPSKHwqNNxdYCatPuYOPZvdL_c_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tXajfLqMM90COprr_DCTxPHgcRcf1NvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tXajfLqMM90COprr_DCTxPHgcRcf1NvF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfvrz9dk_mLxReTOnKuAYNuNXALHeWJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfvrz9dk_mLxReTOnKuAYNuNXALHeWJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIYaqAC5NULiNW9tVK4Be31NgujMreFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIYaqAC5NULiNW9tVK4Be31NgujMreFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UiYpgXh-LCSJPsSbw4ecpA9wmlMkshQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UiYpgXh-LCSJPsSbw4ecpA9wmlMkshQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezJJIcVrQXSZ48Mz9XGFoY6gvJKSWAOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mwjhSWvqiBS-oWbLgDnHAyyfKiuJYhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXl3Lh69OX8UrzVBuYZZe8vWToMbZvWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXl3Lh69OX8UrzVBuYZZe8vWToMbZvWH/view?usp=sharing
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Miguel Quintas Neves1, Mariana Santos1, Sofia Almeida Xavier1, Octávia da Costa2, Inês Carvalho2, João 
Pereira2, José Manuel Amorim1, Jaime Rocha1, João Soares Fernandes1

1 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, 
Portugal

P33 – AVCs hemorrágicos relacionados e não relacionados com angiopatia amilóide cerebral: características 
clínicas, imagiológicas e risco de recorrência
João Pinho1, José Manuel Araújo2, Ana Sofia Costa1,3, Fátima Silva4,5, Alexandra Francisco4,5, Miguel Quintas-
Neves6, João Soares-Fernandes6, Tiago Gil Oliveira4,5, Carla Ferreira2

1 - Serviço de Neurologia, Hospital Universitário RWTH Aachen, Alemanha; 2 - Serviço de Neurologia, 
Hospital de Braga, Portugal; 3 - Instituto de Neurociência Molecular e Neuroimagem JARA, Centro de 
Investigação de Jülich / Universidade RWTH Aachen, Alemanha; 4 - Departamento de Informática, 
University of Minho; 5 - Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS), Escola de Medicina, 
Universidade do Minho, Portugal; 6 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal

P34 – Hemorragia Subaracnoideia Cerebral Não Aneurismática e Hematoma Medular Extradural 
Espontâneo – Uma Associação Invulgar
Margarida Matias1,2,6, Luciana Faria3, Carina Couto Reis4, Maria Luís Silva4, Luísa Fonseca5,6, Pedro Abreu1,6 
1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de S. João; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital do Divino Espírito 
Santo; 3 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Póvoa do Varzim- Vila do Conde; 4 - Serviço de 
Neurorradiologia, Centro Hospitalar de S. João; 5 - Unidade de AVC e Serviço de Medicina Interna, Centro 
Hospitalar de S. João; 6 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

P35 – Dos sintomas ao diagnóstico: a importância do perfil temporal no diagnóstico diferencial da 
paraplegia aguda
Diana Matos1,3, Sofia Xavier2, Leandro Marques3, Filipa Carvalho3, Joana Pinto3, Álvaro Machado3, José 
Manuel Amorim2 
1- Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital de Santa Luzia; 2- Serviço de 
Neuroradiologia, Hospital de Braga; 3- Serviço de Neurologia, Hospital de Braga

Grupo III | Moderadores: Jorge Poço, Sofia Calado (P36-P52)

P36 – Doença carotídea extracraniana: diagnóstico diferencial
Beatriz Nunes Vicente1, Renato Oliveira1, Alice Lopes4, Fátima Soares2, Filipa Dourado Sotero1, Diana Aguiar 
de Sousa1,3, Ana Catarina Fonseca1,3, Luís Mendes Pedro3,4, Teresa Pinho e Melo1,3

1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de 
Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Laboratório de Hemodinâmica Cerebral, 
Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 3 - Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, Lisboa; 4 - Serviço de Cirurgia Vascular, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte

P37 – Doença ateromatosa de ramo: quando o AVC avisa
Ana Ramalho1, Gonçalo Matias2, Sofia Marques Santos1, Inês Rossio1, Helena Cantante1, José Vale2,3

1 - Unidade de Medicina Interna, Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa; 2 - Unidade de Neurologia, Hospital 
Lusíadas Lisboa, Lisboa; 3 - Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures

P38 – Mímicos sensitivos de AIT: duas causas incomuns
Filipa Dourado Sotero1, Patrícia Canhão1,2

1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de 
Santa Maria, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, Lisboa

https://drive.google.com/file/d/13aWQAB7mdz7MXUtIwCH8ZNwno2_H3TGl/view
https://drive.google.com/file/d/13aWQAB7mdz7MXUtIwCH8ZNwno2_H3TGl/view
https://drive.google.com/file/d/1jVgYzX6sslydYNSXiz8bzYR49u6Z26bi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVgYzX6sslydYNSXiz8bzYR49u6Z26bi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhALWknxsmYuB6AoHZBCWHj_P7cD58pK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhALWknxsmYuB6AoHZBCWHj_P7cD58pK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18TFXvIbq_j-XJKsMdEsx40gkgVrQQQZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZKe3D5kOoV-FkZCkJtPnGQm4f8YzSEAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2GILGv5nBIZ1zWul92PvNLrRBbX__z1/view?usp=sharing
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P39 – Risco de novo evento 3 anos após acidente isquémico transitório
Inês Santos, Mariana Soares, Ireneia Lino, Sílvia Lourenço, Carmen Corzo, Luisa Rebocho
Hospital Espírito Santo de Évora

P40 – AIT - A História em dois anos de um Hospital Central 
Mariana Soares, Inês Santos, Carmen Corzo, Sílvia Lourenço, Conceição Barata, Luísa Rebocho
Hospital Espírito Santo de Évora.

P41 – AVC em adultos jovens
Frazão, Teresa; Carvalho, Anabela; Gonçalves, Ana; Cotter, Jorge 
Hospital Nossa Senhora Oliveira- Guimarães, Serviço de Medicina Interna 

P42 – AVC arterial isquémico em idade pediátrica – estudo retrospetivo de 3 anos
Jacinta Fonseca1, Cláudia Melo1, Rúben Maia2, Mafalda Sampaio1, Raquel Sousa1

1 - Unidade de Neuropediatria, Centro Materno Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto; 
2 - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto

P43 – Será o AVC no jovem etiologicamente tão distinto? Uma análise retrospectiva elucidativa
Madalena Sousa Silva, Sandra Castro Sousa, Fernando Pita
Hospital de Cascais

P44 – O AVC numa cadeia de eventos 
Elisa Martins Silva1, Gonçalo Bonifácio2, Miguel Rodrigues1, Liliana Pereira1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de São 
Bernardo, Setúbal

P45 – Acidente vascular cerebral isquémico por arma de fogo
Ana Ramalho1, Gonçalo Matias2, Sofia Marques Santos1, Ana Afonso1,3, Helena Cantante1, José Vale2,4

1 - Unidade de Medicina Interna, Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa; 2 - Unidade de Neurologia, Hospital 
Lusíadas Lisboa, Lisboa; 3 - Serviço de Medicina Interna, Hospital das Forças Armadas - Pólo de Lisboa, 
Lisboa; 4 - Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures

P46 – CADASIL - um mimic de Esclerose Múltipla
Joana Vítor1, Denil Tribovane2, Vanessa Silva1, Nuno Inácio1, José Vale1

1 - Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures; 2 - Serviço de Imagiologia, Hospital Beatriz 
Ângelo, Loures

P47 – AVC Isquémico bilateral das Artérias Cerebrais Anteriores
José Brochado1, Jonathan Rios1,2

1- Centro Hospitalar e Universitário do Algarve – Unidade de Faro: Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação; 2 - Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul

P48 – Síndrome de Wallenberg, um obstáculo raro às férias
Eduarda Alves, Rita Pogeira da Costa, Conceição Viegas, Motasem Shamasma, Ana Paula Fidalgo
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro

P49 – Hipoventilação central secundária ao Ticagrelor 
Leonor Dias, Mafalda Seabra, Marta Carvalho
Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.; Departamento de 
Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

https://drive.google.com/file/d/1W4jTTByPTf4iz8W_D5OEsxX8ZuXfthlu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iMECvgDWYA4TGlAIrFvdeak4F4lhCZhp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TWz8KZaVs-UdUC0luRHQeb3Al_AJFB5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Dnt-ia1bB41itvw3-paWMPr_kjBQdPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CfgdmZN7nQWjkpagtl1xIXbN0gLH1q7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMB77y6ilZzzL1AiQ3AZC3wz-IKQUfqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLpKcimJs40xH_fXCWjBXUl_rV_0Cic3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGUG4Yv2jM8In7s4TXWC9T0V0lxzzlGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdQZnLHOpWV_I6m0Bb_1D5kzc8mq0ozH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCqmkLW62gvpdYU8sydjDDe6gc0-NR2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jufuDWx6T59ced4dU1oaJL7p0Bq6Hy63/view?usp=sharing
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P50 – Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível desencadeado após aplicação de agonista alfa-1 
nasal em doente com Doença Renal Crónica
Rafael Dias1,2,3, Ana Alexandra Cerqueira4, Pedro Castro2,3,5

1 - Departamento de Neurologia, Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal; 2 - Departamento de 
Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal; 3 - Departamento de Neurociências 
e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 4 - Departamento de 
Nefrologia, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal, 5-Unidade de AVC, Centro Hospitalar 
Universitário de S. João, Porto, Portugal

P51 – Inibidores da PCSK9 na Hipercolesterolémia Heterozigótica Familiar
Marlene Saraiva1,2, Sofia Calado2,4, Gonçalo Cabral1,2

1 - Autor; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 - Serviço 
de Medicina Física e Reabilitação, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 4 - CEDOC - 
NOVA Medical School, Universidade Nova de Lisboa

P52 – “Valorização da planta Salicornia ramosissima: Da alternativa saudável ao Sal até ao SaliCast”
Marisa Ribeirinho1,3, Sérgio Leandro4,5, José Gomes-Laranjo1,3 e Fernando Nunes1,2

1 - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD); 2 - Centro 
de Química de Vila Real (CQVR); 3 - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB); 
4 - Escola Superior de Turismo e Tecnologia Marinha – Instituto Politécnico de Leiria (ESTM – IPL); 5 - Centro de 
I&D, Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo – Instituto Politécnico de Leiria (CETEMARES – IPL)

Grupo IV | Moderadores: Maria José Festas, Sara Domingues (P53-P74)

P53 – AVC isquémico em idade jovem, reabilitação em ambulatório e prognóstico funcional
Gonçalo Cabral1,2, Marlene Saraiva1,2, Eduardo Gonçaves3, Sofia Calado2,4, Miguel Viana Baptista2,4

1 - Coautores; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 - Serviço 
de Medicina Física e Reabilitação, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 4 - CEDOC - 
NOVA Medical School, Universidade Nova de Lisboa

P54 – Comportamento Pusher: Revisão da Literatura. O que é? Como se avalia? Qual o contributo da 
Fisioterapia?
Ana Palma1, Carla Pimenta1,2 
1 - Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Professora 
adjunta convidada, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

P55 – “Sobrevivente de AVC Agudo: Cuidados de Reabilitação e Referenciação à Rede Nacional de Cuidados 
Continuados – Qual a Interligação Necessária? - Retrospectiva anual da UAVC do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto”
Margarida Ribeiro, Raquel Araújo, Luís Sousa, Sara Amaral, Mafalda Sampaio, António Camelo, 
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto

P56 – Disfagia pós-AVC - a realidade de um Centro Hospitalar 
Raquel Araújo, Margarida Ribeiro, Luís Sousa, Sara Amaral, António Camelo.
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto

P57 – O que a plataforma de posturografia pode acrescentar à Reabilitação de um doente com AVC – Caso 
clínico
Anabela Domingos Correia1,2, Pedro Soares Branco1,3, Carla Pimenta1,2, Conceição Menezes1, Fátima Carvalho1 

1 - Hospital de Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Lisboa, Portugal [PT]; 2 – 
Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. Lisboa, Portugal [PT]; 

https://drive.google.com/file/d/15srKGzEHbfgt28u4KUx3jUNROAu4KM0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15srKGzEHbfgt28u4KUx3jUNROAu4KM0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG6DdjlsMfhZ5JF_lL64M-VxF_IV81u-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcl53N-gFO8ExnKYAvG1WI9POEKFdyg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JauV3H3PbjnAL-90pOco4xP7-PNfyvbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIPEvbZVaCKpmllBG0ScY3FXqdrYsIFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIPEvbZVaCKpmllBG0ScY3FXqdrYsIFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6mg5zglAP1gKP4iyQrhQ9HGN6McILSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6mg5zglAP1gKP4iyQrhQ9HGN6McILSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z6mg5zglAP1gKP4iyQrhQ9HGN6McILSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12W9jULvGdxrgqjhIxLfcgx8sn1j0dcdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nB3UV84VCDzDdjy2rmE0IT6O6cbpW49a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nB3UV84VCDzDdjy2rmE0IT6O6cbpW49a/view?usp=sharing
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3 - NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa. Lisboa, Portugal [PT]

P58 – Intervenção com Toxina Botulínica na Espasticidade do Adulto após AVC: Medicina Baseada na 
Evidência
Alexandre N. Fernandes1, Diogo Roxo1, Mónica Bettencourt1, Tiago Esteves de Carvalho1

1 - Hospital de Cascais

P59 – O impacto do treino intensivo baseado na atividade num utente com AVC na fase de reabilitação 
tardia 
Rui Silva1, Ana Palma2, Patrícia João3, Ana Isabel Vieira3, Carla Pimenta1,2

1 - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa; 2 - Hospital Curry 
Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 3 - Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa

P60 – Reabilitação, Reintegração e Reinserção – Uma Realidade utópica no AVC?
José Vítor Gonçalves1, Diana Ascenso2, João Capelo3, Joana Marques dos Santos1, Natália Ramos3, Jorge 
Jacinto3

1 – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho; 2 – Hospital Garcia de Orta; 3 – Centro de Medicina de 
Reabilitação de Alcoitão

P62 – AVC Reumatológico – Um desafio de Reabilitação
Ricardo Dinis Sousa1, Luisa Nascimento Medeiros1, Filipa Melo Correia1, Eva Santos2, Ana Cristina Sousa3

1 - Médico interno de MFR - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Alcabideche; 2 - Médico interno 
de MFR - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital Santa Maria, Lisboa; 3 - Assistente Hospitalar Graduado 
de MFR - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Alcabideche

P63 – Género e Risco de Queda no doente com AVC
Anabela Correia1,2, Carla Pimenta1,2 

1 - Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Professora 
Adjunta Convidada, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

P64 – Ombro doloroso do hemiplégico – Revisão teórica da abordagem terapêutica
João Capelo1, José Vítor Gonçalves2, Sofia Proença1, Jorge Jacinto1

1 - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão; 2 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

P65 – Reabilitação Da Pessoa Com Neglect Após Acidente Vascular Cerebral: Intervenção Do Enfermeiro 
Especialista Em Enfermagem De Reabilitação
Lénia Iria1, Mª do Céu Sá2

1 - Mestranda em Enfermagem de Reabilitação com Área de Especialização em Enfermagem de Reabilitação; 
2 - PhD, Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, UI&DE, Escola Superior de 
Enfermagem de Lisboa

P66 – Área da linguagem em sinistrómanos – A propósito de um caso clínico
José Vítor Gonçalves1, Margarida Costa Pereira1, Joana Marques dos Santos1, Natália Ramos2, Jorge 
Jacinto2, João Capelo2

1 – Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho; 2 – Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

P67 – Etiologia e capacidade para a marcha no doente com AVC
Carla Pimenta1,2, Anabela Correia1,2 

1 - Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Professora 
adjunta convidada, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

https://drive.google.com/file/d/17lAPleDFjRycVZMRDDL0MPrLFqV6PKF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lAPleDFjRycVZMRDDL0MPrLFqV6PKF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwFKHOP60hW0rHoTCKgojPOxIafu6Nra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwFKHOP60hW0rHoTCKgojPOxIafu6Nra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FqOfTWm1Xz3eqLb7z0K_nbmIdIlRaQMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv9Mt9Yr0DJuW6eqJJ6TI-HHImes4js7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqn5gYMW-stxfJARaqaN6IMPifb6Cd23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVxK6ssd-Wo_B6fFBBCcMwlOQufslbDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qILC84Oue0ueS8EmJ5MDGzgQZMrY5Fg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qILC84Oue0ueS8EmJ5MDGzgQZMrY5Fg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2f1wJ-TCiXoFUkXpcIFBsOWGsP1Imop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eiFrN0OkNpxsU7btO-MiYIFk6iffU5sN/view?usp=sharing
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P68 – “Patient reported outcomes” no AVC. Em que direção caminhamos?
Bruna Melo, Mariana Saavedra, Bernardo Moreno, Ana Alves, Bárbara Moreira da Cruz 
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital da Senhora da Oliveira

P69 – Osteoporose Neurogénica - um desafio no Acidente Vascular Cerebral
Eva Alves1, Luísa N. Medeiros2, Ricardo Sousa2, Ricardo Henriques1, Prof. Francisco Sampaio1

1 - Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão

P71 – Revisão sistemática sobre a qualidade de vida de cuidadores informais de sobreviventes de Acidente 
Vascular Cerebral
Filipa Teixeira, Ana Moura, Elisabete Alves 
EPIUnit – Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal.

P72 – Importância de um programa de reabilitação multidisciplinar pós-AVC: acerca de um caso clínico 
Alexandre N. Fernandes1, Diogo Roxo1, Mónica Bettencourt1, Isabel Amorim2, Tiago Esteves de Carvalho1

1 – Hospital de Cascais; 2 – Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

P74 – Disfagia pós-AVC e Pneumonia de Aspiração
Emília Redondo, Paula Miranda, Célia Sanches, Celina Gomes, Rita Pedrosa, Filipa Calado, Andreia 
Cabecinhas, Ana Silva, Anabela Neto
Hospital Vila Franca de Xira

COMUNICAÇÕES ORAIS IV (CO28-CO34)
Oral presentations VI

Presidência | Chairpersons: Alexandre Amaral e Silva, Joana Teles, Rafael Freitas

CO28 – World Health Organization Quality of Life-BREF - Versão Aphasia – Friendly
Ana Araújo1, Pedro Sa-Couto2, Paula Valente3, Maria Matos3,4

1 - Terapeuta da Fala, Clínica Viver Melhor, Ermesinde, Valongo; 2 - Professor Auxiliar do Departamento de 
Matemática (DMAT), Universidade de Aveiro, Aveiro; 3 - Terapeuta da Fala, Instituto Português da Afasia, 
Matosinhos, Porto; 4 - Terapeuta da Fala, Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde da Universidade 
de Aveiro, Aveiro

CO29 – Avaliação da Comunicação Funcional na pessoa com afasia pós-AVC: qual o instrumento mais eficaz?
Fernando Garcia
Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão (CMRA), Alcabideche, Portugal

CO30 – Nomeação de objectos vs fotos de objectos de pessoas com afasia
José Fonseca1, Filipa Miranda2, Gabriela leal2, Teresa Pinho e Melo2, Isabel Pavão Martins1

1 – Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de 
Lisboa; 2 – Serviço de neurologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

CO31 – Bateria de afasia de Aachen (AAT). Versão portuguesa
José Fonseca1, Martin Lauterbach2, Gabriela leal1,3, Isabel Pavão Martins1, Klaus Willmes4

1 – Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Instituto de Medicina Molecular, 2 – Serviço de Neurologia, Hospital da Luz, 3 – Serviço de Neurologia, 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 4 - University Hospital RWTH Aachen

08h30 - 09h25

https://drive.google.com/file/d/1Zc99aZ5oFih6c8TEFtYfyR81xVFF9lJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2xgu56QGxYiLHvDwzPBu-scXaj5Q5IH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AcsW_5KCnCSd8uB5WuLTmDIjADDPAuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AcsW_5KCnCSd8uB5WuLTmDIjADDPAuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJalt6J4B0fTMEJDsGI75rVubIb2cAot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJLhc1vs4Hxh7LnT7DsMtsOeccuzeELc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5AT5H5NyGGZMIPi3JJcjI86lXjtl_7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbR9ocM_cRKf5_YhMqwqgU1LSAcwyeLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjSLD6VNMMEGEcNsuaG0eUCM1Gn04Bo_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTcuZHMLsJ0h9clJxXpWXYeIri_yTNZQ/view?usp=sharing
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CO32 – Protocolo de Progressão da Alimentação na Disfagia – PPAD num Centro de Reabilitação
Ferreira, M.1, Matos, S.2, Ferreira, A. M.2, Pereira, A.2

1,2 - Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais

CO33 – Intervenção da Medicina Física e de Reabilitação no AVC no Hospital de Agudos
Eduardo Freitas Ferreira, Bárbara Dantas, Diogo Portugal, Nuno Silva, Catarina Matos, Leonor Prates
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E.

CO34 – O Cuidador Informal no Acidente Vascular Cerebral – como abordar?
Eva Alves1, Luísa N. Medeiros2, Madalena Carvalho1, Ricardo Henriques1, Prof. Dr. Francisco Sampaio1

1 - Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Nort; 2 -  Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão

SESSÃO: Reabilitação pós AVC: Quais as melhores soluções para as questões mais relevantes?
Session: Post-Stroke Rehabilitation: What are the best answers to some of the most relevant questions?

Presidência  | Chairpersons: Jorge Jacinto, Miguel Viana Baptista

A relevância da plasticidade pós-AVC e novas estratégias de intervenção na reabilitação | Meret Branscheidt
The relevance of post stroke plasticity and possible new intervention strategies in rehabilitation 

Mobilização precoce versus tardia | Peter Langhorne
Very early vs delayed mobilization 

Questões
Questions

SESSÃO: Transição de cuidados de reabilitação
Session: Transition to Rehabilitation Care 

Presidência | Chairpersons: Ana Alves, Pedro Cantista

Experiência Portuguesa | Bárbara Moreira da Cruz
The Portuguese experience

Experiência da Catalunha | Esther Duarte
The Catalunya experience

AVC – Acidente Vascular Cerebral ou Alienação da Vida dos Cuidadores? | Jorge Jacinto
Stroke or Alienation of Life of Caregivers?  

Boas práticas na orientação dos doentes com AVC e respectivos programas de reabilitação | Mauro Zampolini
Best practice in guiding stroke patients and their rehabilitation programs

Questões
Questions

INTERVALO
Coffee break

09h25 - 10h00

09h25 - 09h40

09h40 - 09h55

09h55 - 10h00

10h00 - 10h50

10h00 - 10h10

10h10 - 10h20

10h20 - 10h30

10h30 - 10h45

10h45 - 10h55

10h50 - 11h20

https://drive.google.com/file/d/1rquzFEvjhYyntmvuM5bcwtR_9nZGodnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYvq6VuFLyCyeoXiKaYS4N_8k-pIjFSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Rhxa7CwtBPfelmmHD8-M4uf2lPbZcB8/view?usp=sharing
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11h20 - 12h20

11h20 - 11h30

11h30 - 11h40

11h40 - 11h50 

11h50 - 12h00

12h00 - 12h10

12h10 - 12h20

12h20 - 13h00

13h00

14h30 - 19h00

15h00

SESSÃO J- SPAVC: O futuro do tratamento do AVC muito precoce
The future of very early stroke treatment

Presidência | Chairpersons: João Sargento Freitas, Paulo Chaves

Biomarcadores no AVC agudo | Ricardo Reis
Acute stroke biomarkers 

O papel do software médico na melhoria do tratamento do AVC | José Nuno Alves
How medical software may improve the path of care 

As novas escalas de avaliação clínica e de imagem melhoram o resultado do AVC? | Liliana Pereira
Will new clinical and imaging assessment scales improve stroke outcome?

O acesso amplo a imagens de TC e RM pode alterar os métodos de terapia de início e reperfusão do 
tratamento? | José Amorim
How portable CT and MRI imaging wide access could change treatment onset and reperfusion therapy methods? 

É possível evitar lesão antes e depois da reperfusão? | João Pinho
Is it possible to prevent damage before and after reperfusion? 

Questões
Questions

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: O futuro do tratamento do AVC na Europa | Bart van der Worp
Closing lecture: The future of stroke treatment in Europe 

Presidência | Chairpersons: Castro Lopes, José Ferro

SESSÃO DE ENCERRAMENTO | Closing Session
Distribuição de Prémios | Awards for best communications
Atribuição da Bolsa de Investigação | Award for research fellowship

CURSO INTERATIVO DE AVC ISQUÉMICO NA FASE AGUDA
Interactive course: Ischemic stroke in the acute phase

Coordenação | Coordination: Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Apoio Tecnimede

Supported by Tecnimede
SESSÃO DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
Teaching Session for patients, caregivers and general population

Coordenação | Coordination: Castro Lopes
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"Pontos chave das guidelines (ESC/ESH) de Hipertensão arterial"

Fernando Pinto

 Após a publicação, em 2013, das guidelines de hipertensão arterial (HTA) pela European Society of Cardiology (ESC) e pela Euro-
pean Society of Hypertension (ESH), foram conhecidos vários estudos randomizados e meta-análises que acrescentaram dados 
importantes sobre esta patologia responsável por elevada morbimortalidade - de longe a principal causa de acidente vascular 
cerebral (AVC) - pelo que, em junho de 2018, foram publicadas novas guidelines que incorporaram estes conhecimentos.
Trata-se de um documento extenso e compreensivo que procurou rever, atualizar e sumarizar de forma clara (no meu enten-
der com sucesso) os principais conhecimentos sobre HTA baseada na melhor evidência científica disponível.
Destacaria como principais pontos-chave destas guidelines: 1) A importância para o diagnóstico de HTA de medições 
repetidas, bem como da confirmação, se possível, por medições fora do consultório [quer por automedição (AMPA) quer 
por monitorização ambulatória de 24 horas (MAPA)]; 2) A manutenção, ao contrário do que aconteceu com as guidelines 
americanas, dos valores de pressão arterial (PA) para o diagnóstico de HTA (≥140/90 mmHg) e respetiva classificação em 
graus (PA ótima, PA normal, PA normal-alta, HTA graus 1, 2 e 3 e HTA sistólica isolada); 3) O reforço da necessidade de 
avaliar corretamente o risco cardiovascular (RCV) global para incorporar nas decisões terapêuticas; 4) A noção de que 
os doentes com PA normal-alta, mesmo sem outros fatores de risco/lesões de órgão mediadas pela HTA, têm um RCV 
acrescido; 5) A recomendação de tratamento farmacológico (para além das alterações de estilo de vida) na HTA grau 
I em doentes de baixo-moderado RCV bem como nos idosos (>65 e ≤80 anos); 6) A fixação de objetivos de PA a atingir 
com o tratamento: <130/80 mmHg na maioria dos doentes (PA sistólica entre 130-139 mmHg com mais de 65 anos e nos 
com mais 80 anos, se tolerarem); 7) A indicação de iniciar o tratamento farmacológico logo com combinações de dois 
fármacos num comprimido único e, se for necessário adicionar um terceiro fármaco, manter de preferência associações 
em comprimido único; 8) Pese embora a referência de que todas as 5 principais classes de anti-HTA [antagonistas dos 
recetores da angiotensina II (ARA), bloqueadores-beta (BB), bloqueadores dos canais do cálcio (BCC), diuréticos (D), ini-
bidores do enzima de conversão da angiotensina (IECA)], são eficazes/úteis e de que o principal benefício depende da 
magnitude da redução da PA, estabelecem que o início da terapêutica deve ser efetuado com IECA ou ARA (isto é com 
um modulador do sistema renina-angiotensina) em associação com BCC ou D (e, no passo seguinte, deve ser adicionado 
respetivamente D ou BCC), pelo que claramente os BB são preteridos, exceto se tiverem indicação por outra patologia/
comorbilidade (por ex. doença coronária, insuficiência cardíaca, disritmias); 9) Por último, relegam as terapêuticas inva-
sivas (desnervação renal, estimulação de barorecetores) para utilização exclusivamente experimental.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"The management of arterial hypertension in acute ischemic stroke and intracerebral 
hemorrhage"

Else Charlotte Sandset

Blood pressure is elevated in around two-thirds of patients with acute stroke, and high blood pressure is associated with poor 
outcome in most stroke populations. Still, management of blood pressure in the acute phase of both ischemic stroke and in-
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tracerebral haemorrhage has many unresolved issues and often represents a clinical dilemma. Since cerebroautoregulation 
is lost in acute stroke, lowering blood pressure too much can contribute to increased cerebral infarction or perihaematomal 
oedema. Oppositely, too high blood pressure can lead to cerebral oedema or haemorrhagic transformation in patients with 
acute ischaemic stroke, and haemtoma expansion in patients with intracerebral haemorrhage. 
In the past decade multiple large randomised trials have been undertaken and have led to changes in guidelines. In patients 
with intracerebral haemorrhage, results of the Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerbral Haemorrhage Trial -2 
(INTERACT2) contributed the current recommendation that lowering systolic blood pressure to below 140 mm Hg within six 
hours of symptom onset is safe and may improve outcome. 
In acute ischaemic stroke many questions remain, especially regarding the implications of blood pressure before, during 
and after recanalisation therapy with intravenous thrombolysis and/or mechanical thrombectomy. Current international 
guidelines do not recommend blood pressure lowering in patients with acute ischemic stroke who are ineligible for reca-
nalisation therapy , unless blood pressure is very high (>220/120 mmHg). In acute ischaemic stroke patients treated with 
intravenous thrombolysis, high blood pressure increases the risk of haemorrhagic transformation. Blood pressure should 
be < 185/110 mmHg before treatment and < 180/105 mmHg for the first 24 hours after treatment. In patients eligble for me-
chanical thrombectomy, evidence on blood pressure management is scarce, however, it is sensible to keep blood pressure 
< 185/110 mmHg before, during and after the procedure.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Realising the power of big biobanks in diverse populations for stroke medicine" 

Zhengming Chen

Stroke is a leading cause of premature death and permanent disability worldwide. Understanding what causes stroke in diverse 
populations with different lifestyles, environments and genetic architectures can lead to improved disease prevention and risk 
prediction, and the development of “precision medicine”. Unique opportunities to fulfill these goals are offered by prospective 
“biobank” studies, with detailed characterization of large numbers of apparently healthy individuals from the general popula-
tion, using conventional and novel technologies, and with long-term electronic monitoring of their health status. 
Several big blood-based prospective studies have been undertaken this century in the West (e.g. UK Biobank) and East (e.g. Chi-
na Kadoorie Biobank [CKB]). CKB recruited 512,891 adults during 2004-08 from 10 diverse areas throughout China, with exten-
sive data collected at baseline and periodic resurveys, on lifestyle (e.g. smoking, alcohol drinking, diet, physical activity), envi-
ronmental (e.g. ambient temperature and air pollution) and physiological factors (e.g. blood pressure, adiposity, lung function, 
bone density, ECG). To date, >1 million disease episodes, including >55,000 well-characterised strokes (>40,000 IS and >10,000 
ICH), have been recorded among participants. These exposure and health outcome data are now being complemented, in 
nested case-control or cohort-wide settings, by blood assays of genetic (e.g. 800K SNPs), metabolomic (e.g. ~1000 metabolites), 
proteomic (e.g. ~500 inflammation and other biomarkers) and infective (~20 pathogens) biomarkers in stored biological sam-
ples. Major findings are now emerging in CKB about genetic and environmental determinants of stroke (and other diseases), 
some expected and some intriguingly unexpected but novel, including assessment of any causal protective effects of moderate 
alcohol drinking on stroke using the East Asian specific “flushing” genes. The big maturing biobanks in the Eastern and Western 
populations will greatly improve our understanding about aetiology of stroke and many other diseases.   

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Antithrombotic treatment following intracerebral haemorrhage"

David Werring

The incidence and prevalence of spontaneous intracerebral haemorrhage (ICH) continues to increase worldwide. ICH has 
high mortality (1 year and 5 years survival estimated at 46% and 29% respectively). While much previous research has 
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focussed on recurrent ICH risk, ICH survivors are also at risk of ischaemic vascular events (involving the brain, heart or pe-
ripheral vasculature) or thromboembolic disease, and may benefit from treatment with antiplatelet or anticoagulant medi-
cations. Patients with ICH and atrial fibrillation [AF] are a particular management dilemma. 
Assessment of the prognosis for serious vascular events is crucial to make informed management decisions after ICH. Recent 
data suggest that the risk of serious ischaemic events exceeds that of recurrent ICH, though the balance of risk is likely to 
differ depending on patient characteristics. 
Features which may help identify a higher risk of subsequent stroke events include: ICH location (lobar ICH, which, in some cases, 
is associated with cerebral amyloid angiopathy [CAA] has a high recurrent ICH rate, while deep ICH, associated with hypertensive 
arteriopathy has a lower recurrent ICH risk). Imaging biomarkers of cerebral small vessel disease including cerebral microbleeds, 
cortical superficial siderosis (which might also reflect the balance of CAA and hypertensive arteriopathy) also affect prognosis after 
ICH. Based on these data it has been suggested that, given their increased ICH risk, patients with lobar ICH or high-risk imaging 
biomarkers should not be offered antithrombotic therapy, even those with AF (which confers a particular high ischaemic stroke 
risk). However, recent observational and randomised trial data challenge this assumption. 
This talk will review relevant data on the use of antithrombotic medication in ICH survivors to inform difficult clinical treatment 
decisions after ICH.  I will also discuss ongoing and planned clinical trials addressing this common stroke management dilemma. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Current indication and drugs for thrombolysis"

Catarina Fonseca

As novas orientações europeias para o tratamento com trombólise endovenosa do acidente vascular cerebral isquémico 
foram apresentadas na ESOC em Maio de 2019 e serão publicadas em 2020. Estas orientações utilizam a metodologia GRADE 
para avaliar a evidência obtida nos últimos anos nesta área e expandem as indicações prévias. Uma novidade é a possibili-
dade de utilização de métodos avançados de imagem como a TC-CE de perfusão ou a RMN-CE para selecionar doentes que 
podem ser tratados além da janela temporal estabelecida anteriormente de 4.5 horas alargando-a até ás 9 horas. Está tam-
bém contemplada a utilização de métodos avançados de imagem para selecionar doentes que podem ser tratados com AVC 
ao acordar. Outra inovação é a possibilidade de utilizar tenecteplase como fármaco fibrinolítico nos doentes com oclusão 
de grandes casos, nas primeiras 4.5 horas após a instalação de AVC, nos que são candidatos a trombectomia mecânica. A 
tenecteplase é uma variante geneticamente modificada da alteplase que é administrada mais rapidamente. 
Nestas orientações é também recomendado que doentes com AVC minor considerado incapacitante sejam tratados com 
trombólise endovenosa nas primeiras 4.5 horas após início de sintomas. 
Relativamente aos doentes com fragilidade, multimorbilidade ou incapacidade pré-AVC recomenda-se terapêutica com 
alteplase versus não utilização de alteplase quando se apresentam nas primeiras 4.5 horas, tendo em conta a preferência e 
valores do doente. Os estudos observacionais destes doentes indicam que a terapêutica trombolítica pode prevenir  maior 
deterioração funcional, não estando associado a risco aumentado de hemorragia intracraniana. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 
"Trends in stroke incidence in young adult"

Manuel Correia

A epidemiologia define-se como “pessoa, tempo e lugar”, o que implica que diferenças encontradas, nomeadamente na 
incidência de AVC, sejam determinadas por uma ou mais das três componentes referidas. Tem sido descrito um aumento de 
incidência de AVC em adultos “jovens” (<55 anos, mas com diferentes definições de grupos etários em diferentes publicações). 
Como exemplos, em Dijon, França, a incidência de AVC em jovens adultos (<55 anos) em 1985-1993 era de 11.6/100000, em 
1994-2002 12.7/100000 e em 2003-2011 20.2/100000; em Greater Cincinnati/Northern Kentucky, EUA, a incidência anual de 
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AVC (20-54 anos) em brancos nos anos de 1993/1994 era de 26/100000, em 1999 82/100000 e em 2005 96/1000 e em negros 
nos mesmos períodos, 83/100000, 105/100000 e 128/100000. As razões para este facto podem ser múltiplas como a melhoria 
da identificação de casos, o crescente uso da RM cerebral, modificação da prevalência dos Fatores de Risco Vascular (FRV), e 
para além de FRV particulares nos jovens a emergência novos FRV (como por exemplo poluição atmosférica) aos este grupo 
pode estar mais exposto. Noutros países como no sul da Suécia entre os anos de 2001-2002 e 2015-2016 a incidência de AVC 
no grupo <65 anos manteve-se estável, embora tenha diminuído nos mais idosos e na Noruega de 2010 a 2015, e o mesmo 
aconteceu, mantendo-se estável a incidência anual de AVC no grupo etário 15-54 anos. 
Outros factos devem ser considerados na análise de tendências na incidência de AVC como 1) diferentes décadas 2) 
diferentes grupos etários, 3) diferenças entre sexo e raça, 4) diferentes tipos de AVC e diferentes subtipos de enfarte cerebral, 
5) diferenças na prevalência dos FRV e na emergência de novos FRV, 6) diferenças em diferentes regiões do mesmo país 
(urbano/rural), 7) diferenças em diferentes países/diferentes regiões do globo, 8) diferentes tendências nos idosos (≥65 
anos) e 9) e a tendência em outras características como a letalidade aos 30 dias, as taxas de mortalidade e incapacidade, 
para além de aspetos metodológicos como a padronização da população. 
Em Portugal a incidência anual de AVC /100000 na região urbana para os grupos etários <35, 35-44 e 45-54 em nos anos de 
1998-2000 e 2009-2011 foi de 6, 95, 164 e 10, 57, 182 respetivamente, ao que corresponde o cociente da razão de incidência 
(IRR) de 1, 0.62 e 0.84 em contraste com o IRR para o grupo etário ≥85 anos de 0.89; na região rural para os mesmos períodos 
e grupos etários a incidência anual de AVC/100000 foi de 6, 40, 108, e 3, 34, 145, com as respetivas IRR de 0.50, 0.85 e 1.34 e a 
IRR para o grupo etário ≥85 anos de 0.81. 
A interpretação das tendências na incidência de AVC devem considerar o tempo, o local e a pessoa, num base abrangente 
tanto nos aspetos etiológicos da doença como nos fatores socio-ambientais. A comparação entre diferenças na tendência 
na incidência de AVC em adultos jovens em diferentes países e regiões leva a compreender as causas das diferenças a 
planear os cuidados para a futuro.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Long-term survival, function and well-being after stroke"

Bo Norrving

The long-term prognosis after stroke represents the final verdict of all efforts that are made earlier in the chain of care for 
stroke: prevention, pre-hospital care, acute care, rehabilitation and long term follow up and support. Whereas the literature 
on all these individual aspects is massive, there are surprisingly few reports on the long-term prognosis after stroke, and in 
particular comprehensive reports assessing all major outcomes in the same cohort. By necessity, there will be a delay before 
long term studies on outcome can be performed to monitor all the major advances that have been made on stroke care. 
Results of some recent such studies are now becoming available. 
Despite progress in care, recent studies and overviews show that a large proportion of stroke survivors face challenges 
of residual disability and neuropsychiatric sequelae which affects their quality of life. Nearly, a quarter of stroke survivors 
have a recurrent stroke at 5 years, and nearly double that at 10 years. Mortality after recurrent stroke is high, and half of 
the stroke survivors are deceased at 5 years after stroke and three fourth at 10 years. In our own Swedish study, at 5 years 
after stroke over 2 in 3 patients with ischemic stroke, and 3 in 4 patients with intracerebral hemorrhage, were either dead 
or functionally dependent. There have been major advances in stroke long-term care and rehabilitation in recent decades 
but there is need for much further improvement to meet future needs. Our results especially emphasize the need for better 
management in ICH, where there are currently few therapeutic options available. 
Indirectly, the results from long-term follow up studies after stroke also points to the need to be much more effective in the 
primary prevention of stroke.  Without more effective primary prevention, the hospital services cannot accommodate an in-
creasing absolute number of strokes due to changes in the population age structure and population growth. Life style inter-
ventions, effective control of hypertension, detection of patients with atrial fibrillation before a stroke occurs, and the early 
hospital admission and initiation of secondary prevention after TIA are key elements that needs further recognition from 
health authorities and professionals. Some data indicate that the long-term prognosis after stroke is now beginning to de-
finitively improve. However, stroke remains a very serious disease and much further efforts from all stakeholders are needed. 
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"The Burden of Stroke in Europe"

Charles Wolfe

Globally stroke remains the second most common cause of death and the fourth most common disability and although the 
incidence of stroke overall is declining, with an ageing population the numbers are set to increase as risk is highest in older 
age groups. This indicates a failure of preventive activities and places significant impact on acute and longer term stroke 
care services. There are disparities between and within countries with respect to the burden of stroke and healthcare service 
delivery along the entire stroke pathway. The estimated total cost of stroke to the EU was 45B Euros in 2015, there will be an 
increase of 34% over the next 30 years in the number of people having a stroke and a 25% (to 820M) increase in the number 
living with stroke (to 5M) along with a 32% increase in disability life years lost. 
There are refinements to the future impact (Global Burden of Disease data) of stroke using different assumptions that indi-
cate a probable increase of around 3% in incidence, 27% in prevalence with significant variations across countries. 
Looking in detail at longer-term burden after stroke a third of survivors have physical disabilities, a third mental health im-
pacts with cognition, anxiety and depression predominating. Survivors’ perspectives on unmet needs highlight other issues 
such as pain, fatigue, concentration and reading with half of eligible survivors unable to return to work and two thirds of all 
survivors reporting loss of leisure activities. Action is required within countries and across the EU to confront stroke and its 
impact and ESOC is implementing an Action Plan along with the Stroke Alliance for Europe.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"What determines vascular cognitive impairment in the portuguese population"

Vítor Tedim Cruz

Quando pensamos na população portuguesa e nos fatores que determinam a ocorrência de perda de capacidades cognitivas 
na idade adulta percebemos que a doença vascular cerebral é incontornável. Nas suas várias formas pode ser responsável 
por mais de 50% dos novos casos de demência diagnosticados em cada ano. Apesar de termos consciência que a incidência 
de acidente vascular cerebral é um problema de saúde grave em Portugal, não percebemos ainda bem qual o impacto de um 
acidente vascular cerebral, por exemplo, na probabilidade futura de um sobrevivente vir a ser diagnosticado com demência. 
Mesmo quando o resultado funcional parece bom, ou se trata de um acidente isquémico transitório (HR>10% aos 5 anos), ou 
apenas se verifica a mera exposição prolongada a fatores de risco vascular não corrigidos (e.g.: tabagismo, diabetes, fibrilação 
auricular, hipertensão arterial), mesmo sem AVC, o risco de demência aumenta (HR>15% a 20 anos).
A sessão vai assim focar-se no contributo das diferentes formas de doença vascular cerebral na incidência de demência e 
defeito cognitivo ligeiro na população. Procurando assim consciencializar e motivar os profissionais para estratégias suste-
ntáveis de prevenção, que possam reduzir o impacto desta patologia em Portugal.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"The Role of Professional teams in promoting mental health"

Amélia Moreira

A demência, depressão e ansiedade foram identificadas como problemas prioritários de saúde pelo Plano Local de Saúde 
para 2016-2020 no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Ocidental, evidenciando a necessidade de alocação 
de recursos nesta área. No entanto, a implementação de intervenções de promoção de saúde mental, nomeadamente as 
que visam a prevenção do declínio cognitivo, será apenas possível pelo trabalho em equipa com profissionais de saúde de 
diferentes áreas e pela colaboração interinstitucional.
Neste âmbito, o ACES Porto Ocidental iniciou o projeto MIND, Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline, coordena-
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do pela Unidade de Saúde Pública e composto pelas seguintes intervenções não-farmacológicas: treino cognitivo, atividade 
física, educação alimentar e diagnóstico com correção de perdas auditivas. Para a sua concretização, estão atualmente 
envolvidas 18 instituições/entidades, nomeadamente a Sociedade Portuguesa do AVC e o Instituto de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto, mas também hospitais públicos, instituições de ensino superior, sociedades científicas, organizações 
não-governamentais e empresas privadas. Neste projeto, participam médicos de várias especialidades (i.e., saúde pública, 
neurologia, otorrinolaringologia), enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, audiologistas e professores de educação física, de 
forma a dar resposta à complexidade do desenho, monitorização, avaliação e execução do projeto.
Em conclusão, a viabilidade da implementação nos cuidados de saúde primários de projetos multidimensionais, como é 
o caso do MIND, apenas será possível através de um trabalho em equipa, de profissionais com expertise em áreas do saber 
distintas, envolvendo simultaneamente instituições de saúde e stakeholders relevantes da sociedade. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Multiple Interventions to Prevent Cognitive Decline (MIND)"

Firmino Machado

Introdução: Em Portugal estima-se que existam mais de 160 000 utentes com demência, em indivíduos com 60 ou mais anos de 
idade, o que corresponde a cerca de 6% da população neste grupo etário. Apesar de não existirem fármacos específicos para 
prevenir a ocorrência de demência, a efetividade de intervenções não-farmacológicas foi já demonstrada internacionalmente. 
Métodos: Em setembro de 2019 foi iniciado o projeto MIND, que pretende reduzir a ocorrência de novos casos de demência 
através de intervenções não farmacológicas, nomeadamente: i) treino cognitivo (2x/semana); ii) atividade física (2x/semana), 
iii) promoção da dieta mediterrânica, através de sessões de culinária (1x/mês); iv) diagnóstico precoce e tratamento 
atempado de alterações auditivas. Todas as sessões são gratuitas e implementadas em grupos de 8 a 10 utentes. 
Este projeto foi implementado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Ocidental, em parceria com 14 entidades, 
nomeadamente a Sociedade Portuguesa do AVC e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. 
Resultados: Foram incluídos no projeto um total de 46 utentes elegíveis, com uma média de idades de 68,3 anos (desvio-
padrão (DP)=6,3), dos quais 33 (71,7%) são do sexo feminino. Os participantes apresentavam valores médios na escala de 
queixas subjetivas de memória de 8,3 pontos (DP=4,1). No início do projeto 22 utentes (47,8%) apresentavam excesso de peso 
ou obesidade e a quase totalidade (93,5%) não aderia à dieta mediterrânica. Um total de 22 utentes (47,8%) apresentavam 
alterações na otoscopia e/ou audiograma que justificaram a referenciação para consulta de otorrinolaringologia. 
Ao fim de três meses de implementação do projeto verificou-se uma adesão às sessões de treino cognitivo de 86,9%, 84,1% 
às sessões de atividade física e 88,6% às sessões de culinária, perfazendo um valor global de adesão às sessões do projeto 
de 85,7%. Os utentes reportaram valores medianos de divertimento de 4 pontos [numa escala de 0 a 5], durante as sessões 
de treino cognitivo e atividade física e um valor mediano de 5 pontos para as sessões de culinária. 
Conclusão: A implementação de projetos similares ao MIND em outros ACES poderá constituir uma estratégia relevante de 
prevenção do declínio cognitivo, contribuindo para reduzir o número de novos casos de demência. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Sleep and stroke"

Claudio L.A. Bassetti

Research of the last 20 years has shown that sleep-wake disorders (SWD) and stroke are frequently associated and that their 
relationship may be causal and bidirectional: 1) SWD such as sleep disordered breathing (SDB), long sleep duration, and 
sleepiness/hypersomnia represent an independent risk factor for stroke; 2) SDB, sleepiness/hypersomnia, insomnia, and restless 
legs syndrome (RLS) can appear “de novo” after stroke; 3) SDB (and possibly also other SWD) appear to negatively affect stroke 
outcome and risk of recurrence; 4) experimental and clinical studies give increasing support to the hypothesis that sleep (and 
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its disturbances) modulates the acute ischemic cascade and neuroplasticity processes underlying stroke recovery. More data, 
including interventional studies, are needed to assess the impact that a systematic management of SWD may have on stroke 
prevention and post-stroke outcome. While still incomplete, the evidence of a significant link between sleep, SWD and stroke is 
strong to call for more awareness and interdisciplinary collaborations between sleep, circadian and stroke clinicians and scientists.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Brain edema management in acute stroke"

Eric Jüttler

Cerebral edema begins to develop shortly after cerebral perfusion is critically impaired in acute ischemic stroke. Only a 
small percentage (≤10%) of these strokes are large enough to develop a clinically relevant space-occupying edema, however 
they are associated with substantial morbidity and mortality. It is important to identify those patients who are at risk of 
developing a large ischemic edema, because only early, or even prophylactic treatment, has so far shown promising results. 
Important predictors for the development of early cerebral edema include occlusion of a large cerebral artery, the extent of 
early ischemic changes on early neuroimaging and early decreased level of consciousness. Several therapies are available 
for the treatment of ischemic brain edema, including osmotherapy, treatment of increased intracranial pressure such as 
hyperventilation, buffers, and barbiturates, and hypothermia. None of these therapies, although well established and widely 
used, has proven to be effective. The only proven therapy so far is a neurosurgical treatment option, i.e. hemicraniectomy. 
This presentation gives a summary on the current treatment options in acute ischemic brain edema as well as emerging 
therapies based on the available knowledge from pathophysiology and clinical studies.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Collaterals imaging and decision making"

Isabel Fragata

Após a oclusão de um grande vaso cerebral, são recrutadas artérias colaterais na tentativa de assegurar a perfusão do 
território encefálico em isquémia.  O padrão de colateralização é extremamente variável entre indivíduos, e relaciona-se 
com factores genéticos, com a idade e comorbilidades, bem como com factores hemodinâmicos no momento da oclusão. 
No entanto, a presença de colaterais é essencial nas primeiras horas no AVC, e assegura a sobrevivência do território de 
penumbra. É possivel visualizer e determinar a extensão dos colaterais por métodos de imagem, nomeadamente pela angio 
TC realizada à admissão, e existem várias classificações do grau de colaterais. Sabemos que quanto menos colaterais, mais 
rápida será a progressão do enfarte, menor o sucesso da recanalização, maior a probabilidade de hemorragia sintomática e 
pior o outcome a longo prazo. A ausência de colaterais associa-se à recanalização fútil, que ocorre em até 45% do doentes 
com oclusão de grande vaso. Assim, a decisão terapêutica na oclusão de grande vaso deve incluir, para além da extensão 
da lesão parenquimatosa, também o estado dos colaterais. No futuro, o conhecimento do mapa de colaterais individual 
poderá ser uma importante ferramenta da medicina de precisão, para decisão terapêutica no AVC agudo.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Plasticity in stroke recovery of motor function"

Meret Branscheidt

The reduction of post-stroke motor deficits mainly occurs early after stroke, a phenomenon that has been termed 
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‘spontaneous biological recovery’. Evidence from animal models suggests that ‘spontaneous biological recovery’ is mediated 
by a stroke-induced milieu of heightened plasticity that is characterized by several changes at genetic, cellular, and system 
levels that fall off as a function of time. 
Overall these changes have been hypothesized to promote recovery through f. e. reorganization of cortico-cortical or 
interhemispheric connectivity, over-activation of the contralesional hemisphere, and/or higher sensitivity to training. 
However, evidence for similar changes during stroke recovery in humans is limited and often extrapolated from findings 
recorded only at the chronic stage after stroke.
This talk summarizes recent findings from a longitudinal multi-center trial at Johns Hopkins University, University of Columbia 
New York and the University Hospital Zurich, that looked at the natural history of motor recovery in humans over one-year 
post-stroke. We looked at interhemispheric inhibition, cortical connectivity changes in the motor network, and activation 
patterns of the contralesional hemisphere. Additionally, it will give an outlook on data from a new trial investigating different 
forms of motor learning throughout recovery. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Very early versus delayed mobilisation"

Peter Langhorne

Early mobilisation has been a central concept in stroke unit care for more than 20 years however despite the widespread 
belief that early mobilisation was an important factor in promoting stroke recovery, there was until recently very little 
research addressing this treatment policy.  The original stroke unit concept involved mobilising patients two or three days 
after stroke and avoiding prolonged bedrest.  However, more recently randomised trials have been carried out which test 
various degrees of very early mobilisation against a more delayed strategy.
At present 10 randomised trials have compared the effect of earlier mobilisation versus a more delayed usual care.  The 
largest of these trials is the AVERTIII trial, which was published in 2015 and recruited 2,104 acute stroke participants.  The 
AVERT trial came to the surprising conclusion that patients were less likely to make a good early recovery after their stroke 
if mobilised very early (between 12-22 hours after stroke) when compared with usual care where the average mobilisation 
delay was 22 hours.  This surprising result prompted researchers to look at the experience of all relevant trials.  To date we 
have identified 10 RCTs recruiting 3,258 participants.  The AVERT trial provides 2,104 participants.  The median delay to 
starting mobilisation after stroke onset was 18 hours in the VEN group and 33 hours in the usual care group.  The median 
difference within trials was 13 hours.  There were a considerable number of differences between the interventions.
The overall analysis looked at the effect of timing of mobilisation on poor outcome (being dead or disabled at 3 months).  
The most detailed network meta-analysis suggested that very early (less than 24 hours) higher dose out-of-bed activity may 
increase the likelihood of a poor outcome.  The analysis suggested that the optimal time to first mobilisation was between 
24-48 hours however, there was a considerable degree of uncertainty in this analysis.
A considerable amount of research in the last few years has addressed the question of the optimal timing of mobilisation 
after stroke however, we do not yet have a clear answer to this question and the current large international trial (AVERT-
DOSE) continues to address this uncertainty.  In the interim, the best advice seems to be cautious about mobilisation in the 
first 24 hours after stroke but thereafter mobilisation is likely to have a beneficial effect.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Transition to rehabilitation care: Catalonia experience"

Esther Duarte

Improvements in acute management have declined stroke mortality rates in developed countries; however, the burden of 
stroke on individuals, caregivers and societies is increasing. Many stroke survivors experience motor, sensory, perceptual 
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and cognitive deficits, needing rehabilitation the following months after the stroke. Stroke rehabilitation aims to promote 
functional recovery and independence through restitution, substitution and compensation of functions to achieve the high-
est possible level of functional recovery. Rehabilitation is a patient-centered process delivered by a multidisciplinary team, 
including physical, occupational and speech therapists, nurses, social workers, and neuropsychologists, which is leaded by 
physicians trained in Physical Medicine and Rehabilitation.
After discharge from the stroke unit, the post-acute inpatient care services for stroke patients include rehabilitation fa-
cilities and long-term care hospitals. Inpatient rehabilitation facilities provide hospital-level care and offer an intensive 
program with at least 3 hours of therapy per day 5 days a week. Early supported discharge is recommended for individ-
uals with mild to moderate deficits to improve the transition between the hospital and outpatient services. The amount 
of therapy during hospital stay contributes to functional recovery after stroke. Patients treated in inpatient rehabilitation 
facilities have higher functional outcomes and higher rates of return to community living than those treated in general 
wards or long-term care hospitals.
In Catalonia, after the acute care, stroke patients may be discharged to: a) hospital with intensive inpatient rehabilitation 
programs, social-health centers (convalescence or long-stay centers), or c) home with community rehabilitation (outpatient, 
day care or home care). Catalonia has a population of 7.5 M of inhabitants and it has an organized and highly territorialized 
stroke system of care administered by the Stroke Programme, an organization created in 2004 by the Catalan Health De-
partment.] The code stroke protocol covers all the territory and it has been a key element to ensure the fast transfer to com-
prehensive stroke centers with availability of stroke unit care, intravenous thrombolysis or endovascular therapy. Quality 
measures have been recorded in periodic audits, showing am improvement of different indicators, including the evaluation 
of rehabilitation needs and the early mobilization, but the degree of compliance I still irregular in the 49 public hospitals. 
Besides the transfer network, a Rehabilitation advisory group within the Stroke Programme agreed a set of selection criteria 
for each rehabilitation setting (inpatient rehabilitation facility, skilled nursing facility, outpatient and home-based rehabili-
tation) and a territorial organization to access intensive rehabilitation services. The Neurological Rehabilitation Unit, part of 
the Physical Medicine and Rehabilitation Department of Hospitals del Mar i l’Esperança,  was accredited as a reference cen-
ter in Barcelona area for intensive inpatient rehabilitation programs admitting stroke patients from three tertiary hospitals 
(Hospital del Mar, Hospital Clínic and Hospital de Sant Pau i la Santa Creu). Our unit yearly admits around 150 acute and early 
subacute stroke patients (average time from stroke onset in 2018: 8.7 days), who receive intensive inpatient rehabilitation (≥3 
hours daily) with early supported discharge (average length of stay in 2018: 16.37 days).

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Acute stroke biomarkers"

Ricardo Soares dos Reis

Fast diagnosis and fast treatment are the cornerstones of current stroke treatment. In fact, one often hears that time is brain, 
although it may be argued that the minutes-to-brain conversion equation is highly variable among different individuals. The 
notion that each person may have different clinical presentations of the same condition and different responses to the same 
treatments paved the way for the birth of precision medicine, where prevention, diagnosis and treatment are adapted to 
individual characteristics. However, as physicians, we have no crystal ball, nor x-ray vision, to foretell what is the best course 
of action for a patient. Therefore, we rely on markers of that patient's biology, i.e. biomarkers. Broadly, these may encompass 
body fluid analytes (e.g. proteins, nucleic acids, lipids), imaging data, or even clinical findings. Ideally, they should be easily 
obtainable, cost-effective, accurate, and reflect the underlying disease state with high sensitivity and specificity. 
When thinking of acute stroke, theoretical biomarker applications are abundant: diagnosing stroke vs  stroke mimics, iden-
tifying the different stroke subtypes, selecting patients for reperfusion therapies, prediction stroke aetiology, and predicting 
stroke outcome are among current research topics. 
Regarding the diagnosis of acute stroke, several articles have examined the role of proteins or nucleic acids, either individu-
ally or as part of panel, in predicting a diagnosis of stroke. While sensitivity and specificity were reportedly satisfactory, lack 
of replication, practicality issues and other hindrances have undermined their routine clinical applicability. My presenta-
tion will review the current landscape of acute stroke biomarker research, focusing on the most promising biomarkers, and 
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discuss the different hurdles in identifying and utilizing stroke biomarkers. Finally, ongoing international clinical trials and 
cohort studies will be mentioned, with a particular focus on those currently being undertaken in Portugal. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

"How medical software may improve the path of care"

José Nuno Alves

O tratamento do AVC sofreu várias evoluções marcantes ao longo dos últimos anos. No entanto, a orientação de doentes 
para a Via Verde do AVC pode encontrar vários obstáculos ao longo do seu trajecto: desde a dificuldade no reconhecimento 
de sintomas por parte da população; ao encaminhamento para hospitais sem meios para o tratamento agudo do AVC; aos 
entraves à partilha de dados clínico e imagiológicos entre hospitais. Abordam-se formas de, utilizando software médico 
actual, melhorar o caminho percorrido pelos doentes nas vertentes pré, intra e inter-hospitalar.

                                                                                                                                                                                                                                                      

"Will new clinical and imaging assessment scales improve stroke outcome?"

Liliana Pereira

There are numerous scales that can be applied in the stroke setting and they are useful for clinical and research purposes 
as aids to improve diagnostic accuracy, determine the suitability of specific treatments, monitor change in neurologic im-
pairments, and measure outcome. No single stroke scale is available or appropriate for all purposes, and each available 
scale has its own inherent limitations. Current stroke scales in clinical practice help identify acute stroke victims and hasten 
transportation to the appropriate medical facilities (FAST and CPSS), help to identify and triage acute stroke in the emergen-
cy department (ROSIER), and have been used extensively in stroke clinical trials of acute stroke treatments, also predicting 
long-term outcome after acute stroke (NIHSS).
There are many prognostic scales that aim to predict functional outcome following acute stroke. Despite considerable re-
search interest, these scales have had limited impact in routine clinical practice. This may be due to perceived problems 
with internal validity (quality of research), as well as external validity (generalizability of results). A recent review accessed 10 
different scales and described their prognostic utility and collated information on the content, development and validation 
of the tools. Most of them use similar variables to predict long-term outcomes and most have reasonable prognostic accu-
racy. While not all published scales followed best practice in development, most have been subsequently validated. Lack of 
clinical uptake may relate more to practical application of scales rather than validity.
Some of these scales incorporate neuroimaging, while others don’t. Due to the marked heterogeneity in the scores and 
populations in which they were applied, it is unclear whether current imaging-based scores offer advantages over simpler 
approaches for predicting poststroke function.
Mechanical thrombectomy, in addition to best medical management, has become the standard of care for patients with 
acute ischemic stroke with large vessel occlusion since the publication in 2015 of five pivotal trials using modern endovascu-
lar devices. Early recognition and differentiation of acute ischemic stroke from intracranial hemorrhage and stroke mimics 
and the identification of large vessel occlusion are critical to the appropriate management of stroke patients.
Detection of ischemic stroke caused by a large artery occlusion is important to help identify patients who may benefit from 
mechanical thrombectomy. Continuously new scales have been used for the identification of large vessel occlusion, but 
none of the available scales, including RACE, predicts this type of stroke with both high sensitivity and specificity. Triage 
decisions based on the use of these scales will miss some patients with large artery occlusion who have milder stroke impair-
ments. This limitation needs to be understood if these scales are used to help triage patients for mechanical thrombectomy.
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CC.1 | Febre Q e doença ateromatosa – uma infeção aterogénica?

Autores: Filipa Dourado Sotero1, Renato Oliveira1, Beatriz Nunes Vicente1, Diana Aguiar de Sousa1,2, Ana Catarina Fonseca1,2, 
Patrícia Canhão1,2, Teresa Pinho e Melo1,2 

Instituições: 1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa 
Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portugal
Correio eletrónico: fdouradosotero@gmail.com

INTRODUÇÃO | A Coxiella burnetii, agente etiológico da Febre Q, é uma bactéria intracelular que infecta fagócitos mononu-
cleares, como os constituintes das placas ateromatosas. A par da cefaleia, a meningoencefalite é a manifestação neurológi-
ca mais comum de febre Q, sendo reportados raros casos de envolvimento vascular. 

CASO CLÍNICO | Homem, 53 anos, residente em meio rural, com antecedentes de hipertensão arterial, diabetes Mellitus tipo 
2 e dislipidemia. Em Junho/2018 admitido no SU por apatia, hipofonia e parésia do membro inferior direito, tendo sido diag-
nosticado AVC isquémico do território da ACA esquerda, de etiologia doença de grandes vasos intra e extracranianos. Um mês 
depois internado por afasia e hemiparesia direita e, aos 3 e 6 meses, reinternado por agravamento progressivo da hemipare-
sia. Ao exame neurológico apresentava apatia, afasia transcortical motora, hipofonia, parésia facial central direita e hemipa-
résia direita. Durante o internamento objectivada alteração do comportamento com copropraxia.
RM-CE mostrou múltiplas lesões agudas e subagudas em território ACM esquerda. Angio-RM documentou estenose longa e 
severa da ACM esquerda e oclusão da ACA esquerda, aspectos corroborados por angiografia e Doppler transcraniano, cuja 
avaliação seriada documentou agravamento progressivo das velocidades. Analiticamente VS 32 mm, AST 96 U/L, ALT 127 U/L, 
GGT 121 U/L. LCR com 2.8 linfócitos/mm3, proteínas 50.3 mg/dL, glucose 89 mg/dL, bacteriológico e PCR vírus neurotrópicos 
negativos. Bandas oligoclonais com padrão em espelho. Durante o internamento efectuada serologia Anti-Coxiella Burnetii 
no soro: IgG Fase I e II positivos e no LCR: IgM Fase I e II negativos, IgG Fase II positivo, Fase I negativo. Foi medicado inicialmen-
te com clopidogrel 75mg, AAS 100mg e atorvastatina 80mg e, posteriormente, prednisolona 60mg/dia e doxiciclina 100mg 
durante 21 dias. Apesar da terapêutica médica optimizada, o doente apresentava agravamento neurológico  com o levante. 
Realizou SPECT que documentou extensa hipoperfusão dos territórios ACM e ACA esquerdas, tendo sido submetido a cirurgia 
de bypass intra-extracraniano. Aos 9 meses após cirurgia, apresentava melhoria clínica, tolerando o levante. 

CONCLUSÃO | Alguns estudos têm reportado a associação entre evidência serológica de febre Q e aterosclerose. O envol-
vimento vascular por C. Burnetii desenvolve-se após uma primo-infecção, mais frequentemente numa lesão preexistente 
(placa ateromatosa, aneurisma ou enxerto vascular), colocando-se a hipótese da sua contribuição na patogénese da ate-
rosclerose.  No caso apresentado a infecção por C. Burnetii pode ter contribuído para a progressão da doença ateromatosa.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.2 | Delírio de Infestação tardio após AVC 

Autores: Leonor Dias, Marta Carvalho
Instituições: Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.; Departamento de Neurociências 
Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
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Endereço postal: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319, Porto
Correio eletrónico: leonor.ribeiro.dias@gmail.com

INTRODUÇÃO | Sintomas neuropsiquiátricos não cognitivos podem desenvolver-se após um acidente vascular cerebral 
(AVC) em doentes sem morbilidade psiquiátrica prévia. Estes sintomas podem variar entre distúrbios comuns, como sín-
drome depressiva e ansiedade, até alterações menos frequentes como a psicose. O desenvolvimento destes sintomas tem 
importantes implicações na funcionalidade do doente, que se estendem além das sequelas físicas pós-AVC e podem ser 
bastante disruptivos, necessitando de tratamento adequado. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 55 anos com antecedentes de tabagismo não ativo, enxaqueca com aura visual, e AVC isquémico 
fronto-parietal direito com extensão à ínsula aos 50 anos, de etiologia indeterminada. Como sequelas ficou com hemi-hi-
postesia esquerda com queixas disestésicas, inatenção sensitiva e dismetria ipsilateral. Sem antecedentes psiquiátricos 
prévios ao AVC. Um ano após este evento, a doente desenvolveu um quadro de tristeza e irritabilidade compatível com 
síndrome depressivo, tendo sido tratada com sucesso com sertralina 100 mg e amitriptilina 25mg. Quatro anos após o AVC, 
por descompensação da síndrome depressiva com episódio psicótico de delírio de ciúme, foi medicada por psiquiatria com 
amissulprida 50 mg, que foi alterada para quetiapina 25 mg por parkinsonismo iatrogénico. Após estabilização do quadro 
e consequente suspensão da quetiapina, a doente desenvolveu um delírio caraterizado pela convicção de infestação da 
cavidade nasal e meato auditivo externo por insetos invisíveis, eventualmente causadores de prurido. Sem patologia der-
matológica ou do foro otológico objetivável. À observação em consulta de neurologia, a doente realizava frequentemente 
gestos com a mão esquerda para retirar os “insetos” sobretudo da hemiface esquerda. Não apresentava alterações noutros 
domínios cognitivos. O restante exame neurológico não apresentava alterações de novo. Sem insight preservado para a sua 
condição, tendo inicialmente recusado consulta de psiquiatria por convicção da realidade da infestação, com disrupção da 
vida familiar. Realizou estudo de imagem com TAC crânio-encefálica, sem evidência de lesões de novo. Iniciou olanzapina 5 
mg, e posteriormente quetiapina 25 mg em SOS, com melhoria do delírio, embora mantivesse o gesto de tentativa de remo-
ção dos insetos.  Contudo, mais tarde suspendeu por iniciativa própria a medicação, com recidiva do quadro. 

CONCLUSÃO | A ocorrência de um delírio de infestação tão tardiamente após o AVC poderá dever-se a alterações da plasticida-
de neuronal, tornando o seu tratamento mais difícil. Este caso evidencia também a sobreposição que existe entre as patologias 
neurológicas e psiquiátricas, e a necessidade da articulação destas áreas para uma gestão terapêutica adequada dos doentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.3 | Hematomas lobares recorrentes associados à atividade sexual num doente com défice 
de fator XI

Autores: Mariana Vargas, Isabel Amorim, Pedro Alves, Ana Catarina Fonseca 
Instituições: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro Hos-
pitalar Universitário Lisboa Norte Endereço Postal: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). Hospital de-
Santa Maria. Edifício Egas Moniz. Avenida Prof. Egas Moniz. 1649-028, Lisboa.
Correio eletrónico: mariana.a.vargas@gmail.com

INTRODUÇÃO | As hemorragias intracranianas associadas à atividade sexual são uma ocorrência rara mas potencialmente 
fatal. Em doentes com episódios recorrentes é importante efetuar uma investigação etiológica detalhada. A deficiência de 
factor XI representa 7% dos defeitos hereditários da coagulação. A severidade e a localização das manifestações hemorrági-
cas é extremamente variável. Existe baixa correlação entre os níveis plasmáticos de factor XI e a gravidade das hemorragias. 
Na literatura existem 3 casos de hemorragias intracranianas descritas em doentes com défice de factor XI. Descrevemos um 
caso de um doente com défice de factor XI com hematomas lobares recorrentes associados à atividade sexual

CASO CLÍNICO | Homem de 62 anos, recorreu ao serviço de urgência por quadro de início súbito, durante a atividade sexual 
de cefaleia explosiva e alteração do discurso. No exame neurológico apresentava afasia global. A TC-CE  revelou um hema-
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toma na região frontal paramediana esquerda. O doente tinha tido um hematoma lobar temporo-parietal esquerdo 3 anos 
antes, associado a atividade sexual, com afasia de Wernicke e defeito mnésico sequelar. Como antecedentes pessoais tinha 
também  tabagismo, hipertensão arterial e síndrome depressivo. Estava medicado com mirtazapina e sertralina. Negava 
história pessoal de epistáxis, equimoses, hematomas ou hemorragias prolongadas. 
Na investigação etiológica verificou-se prolongamento do APTT 39.2 seg (tempo de controlo 29 seg) com tempo de 
protrombina normal. Foi efetuado doseamento dos fatores da via intrínseca da coagulação tendo sido apurado défice de 
factor XI 41%.  Os inibidores dos factores de coagulação e os marcadores de auto-imunidade foram negativos e as provas de 
função plaquetária normais. A RMN-CE e angio-RM-CE não mostraram alterações. A angiografia cerebral mostrou discreta 
irregularidade no calibre dos vasos distais, sobretudo no território da ACA à direita sem outras alterações. 

CONCLUSÃO | Nos doentes com défice de factor XI as hemorragias espontâneas são raras. Tal deve-se às etapas iniciais da 
hemostase (formação do tampão plaquetário e formação de trombina após a exposição ao factor tecidual) não estarem 
perturbadas. Nestes doentes o risco de hemorragia é aumentado de forma significativa na presença de factores traumáti-
cos. A atividade sexual produz um estado de circulação hiperdinâmica caracterizado por um aumento do tónus muscular, 
da frequência cardíaca, da pressão arterial. Adicionalmente a hiperventilação leva a uma diminuição da pressão intracra-
nina que provoca um aumento da pressão de perfusão cerebral. Este processo poderá levar a uma agressão vascular que 
interage de forma sinérgica com o défice de factor XI aumentando o risco de hemorragia intracraniana.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.4 | Síndrome nefrótico como fator de risco para AVC – A propósito de um caso clínico

Autores: Filipa Melo Correia1, Rui Costa2, Virgínia Reis1, Ana Vasconcelos1, Isabel Batalha1

Instituições: 1 - Serviço de Reabilitação Pediátrica e de Desenvolvimento (SRPD) do Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão (CMRA); 2 - Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar Universitário de São João
Endereço postal: Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), Rua Conde Barão - Alcoitão, 2649-506 Alcabideche
Correio eletrónico: filipa.correia@scml.pt

INTRODUÇÃO | O Síndrome nefrótico (SN) pode ocorrer em diversas doenças glomerulares e define-se pela presença de 
proteinúria (superior a 3,5g/dL em 24 horas), hipoalbuminemia (inferior a 3g/dL), hiperlipidemia e edema periférico. Esta 
condição confere um estado de hipercoagulabilidade que pode desencadear eventos tromboembólicos venosos e arteriais. 
Embora a associação entre SN e AVC seja rara, a evidência de SN como fator de risco para AVC é crescente. Este trabalho 
descreve um caso de AVC isquémico num adolescente ocorrido em contexto de recidiva de SN. 

CASO CLÍNICO | Adolescente de 15 anos, esquerdino, natural de São Tomé e Príncipe, com antecedentes de SN por doença 
de lesão mínima com múltiplas recidivas, controlada com terapêutica imunossupressora desde 2013. Foi admitido num 
hospital pediátrico, encaminhado de um hospital do país natal, por quadro de anasarca, agitação e cefaleia com 5 dias de 
evolução, associado a paresia facial central, hemiparésia e hemihipostesia esquerdas de início súbito. Da investigação rea-
lizada, salienta-se TC–CE com enfarte recente em território da artéria cerebral média; o eco-doppler dos vasos do pescoço 
revelou trombo semioclusivo na bifurcação da carótida comum direita com extensão à carótida interna; o ecocardiograma 
transtorácico não mostrou alterações, tendo sido excluídas outras causas, designadamente hemoglobinopatia ou trombo-
filia. Os parâmetros analíticos suportavam agravamento da função renal com proteinúria franca. Iniciou anticoagulação, 
antiagregação plaquetária e corticoterapia com resolução da anasarca, normalização da função renal e estabilização dos 
défices neurológicos. Foi transferido para um centro de reabilitação um mês após o evento, apresentando um quadro de 
disartria, paresia facial central esquerda, hemiparesia esquerda de predomínio braquial, flácida, sem movimentos ativos 
no membro superior esquerdo, subluxação do ombro e hipostesia homolateral. Integrou programa de reabilitação mul-
tidisciplinar com melhoria funcional, incluindo recuperação da capacidade de marcha com produtos de apoio. Cumpriu 
desmame de corticoterapia e vigilância clínica e analítica apertadas, sem agravamento. 

CONCLUSÃO | Existe evidência recente de que a SN se associa a um maior risco de AVC isquémico. A anticoagulação pro-
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filática em doentes com SN ainda não se encontra bem definida, mas deve ser equacionada em doentes com baixo risco 
hemorrágico. Durante o programa de reabilitação, é essencial a vigilância clínica do quadro neuromotor e o controlo ana-
lítico, nomeadamente dos níveis proteicos séricos e urinários, atendendo ao risco considerável de recidiva de SN e ao risco 
hemorrágico relacionado com a terapêutica em curso. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.5 | Mutação no gene COL4A2 com causa de doença de pequenos vasos cerebral, AVC 
hemorrágico e dolicoectasia dos vasos intracranianos

Autores: Carolina Sousa Fernandes1, Helena Gens1, Rita Machado1, Ana Rita Silva2, Inês Baldeiras2,3, Maria R. Almeida2, 
Gustavo Santo1,2

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;  2 - Centro de Neurociências e Biologia 
Celular da Universidade de Coimbra; 3 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Endereço postal: Serviço de Neurologia – Hospitais da Universidade de Coimbra, Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 Coimbra
Correio eletrónico: carolinadesousa@hotmail.com

INTRODUÇÃO | Os genes COL4A1 e COL4A2 codificam as subunidades alfa-1 e alfa 2, respetivamente, do colagénio tipo 
IV, constituinte da membrana basal vascular. Recentemente, foram identificadas mutações nestes genes como causa de 
doença de pequenos vasos cerebral (DPVc), de transmissão autossómica dominante. Esta pode manifestar-se por fenótipos 
diversos desde DPVc isolada, porencefalia congénita ao envolvimento multisistémico – o Síndrome de HANAC (Hereditary 
angiopathy with nephropathy, aneurysms and muscle cramps).

CASO CLÍNICO | Homem de 54 anos, natural da Guiné-Bissau, com 12 anos de escolaridade. Antecedentes pessoais de AVC 
hemorrágico aos 47 anos, sem défices neurológicos focais sequelares e hipertensão arterial essencial medicada e controla-
da desde os 49 anos. Foi referenciado à consulta de Neurologia por um quadro de deterioração cognitiva progressiva com 
6 anos de evolução. Atualmente apresenta um Mini Mental State Examination de 17/30, apatia, lentificação psicomotora, 
perda de iniciativa, ausência de discurso espontâneo, respondendo apenas quando solicitado, necessitando de apoio ou 
supervisão para todas as atividades básicas de vida diária. Não apresentava história familiar de AVC ou demência. Do estudo 
analítico efetuado destacava-se apenas uma elevação ligeira e sustentada da creatina quinase (CK) e, quando interrogado, 
reportava caimbras musculares frequentes. A RM cranioencefálica revelava hiperintensidades confluentes da substância 
branca periventricular bilateral em T2 e FLAIR, bem como sequela de hemorragia justaventricular frontal esquerda e atrofia 
cerebral difusa. O estudo por angio-TAC revelou tortuosidades e doliectasia difusa dos vasos do Polígono de Willis, sem es-
tenoses proximais ou formações aneurismáticas. Face a estes achados foi pedido o estudo genético com estudo de painel 
Next Generation Sequency (NGS) de 7 genes para doença de pequenos vasos cerebral, tendo sido identificada a presença da 
variante NM_001846.3: c.3448C>A (p.Gln1150Lys) no gene COL4A2, previamente descrita como patogénica.

CONCLUSÃO | A mutação do gene COL4A2 é uma causa rara de doença de pequenos vasos cerebral hereditária, ainda 
pouco conhecida. Mutações nos genes COL4A1/A2 devem ser considerados em adultos com doença de pequenos vasos 
cerebral, história de AVC hemorrágico, caimbras musculares e vasos intracranianos dolicoectásicos , mesmo na ausência de 
malformações aneurismáticas.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.6 | Neurotoxicidade ao contraste iodado: diagnóstico diferencial, potencialmente reversível, 
de deterioração clínica após trombectomia mecânica.

Autores: Sofia Almeida Xavier1, Miguel Quintas Neves1, Mariana Santos1, Filipa Meira Carvalho2, Octávia da Costa2, João 
Quarenta3, João Pais4, Célia Machado2, João Soares Fernandes1, José Manuel Amorim1, Jaime Rocha1
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Instituições: 1 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, 
Portugal; 3 - Serviço de Psiquiatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal; 4 - Serviço de Medicina Interna, Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, Portugal
Endereço postal: Hospital de Braga, Sete Fontes – São Vítor, 4710-243, Braga
Correio eletrónico: sofiaaxavier@gmail.com

INTRODUÇÃO |  A neurotoxicidade induzida por contraste iodado (NTC) é uma reação adversa sub-diagnosticada que pode 
ocorrer no contexto de procedimentos neurovasculares diagnósticos e terapêuticos. A sua apresentação clínica inclui en-
cefalopatia, défices neurológicos, convulsões e/ou cegueira cortical. A maioria dos doentes apresenta recuperação clinico-
-imagiológica num curto período de tempo mas uma minoria fica com défices neurológicos permanentes, podendo, em 
alguns casos, ser fatal. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 85 anos, autónoma, com antecedentes de hipertensão arterial e doença renal crónica estadio 
4, foi trazida ao serviço de urgência por dificuldade na fala e perda súbita de força nos membros esquerdos. À admissão, 
apresentava apagamento do sulco nasogeniano esquerdo, bem como hemiparesia e hemihipostesia ipsilateral, pontuando 
3 na NIHSS. Foi realizada TC cerebral que revelou discreta atenuação da densidade núcleo-lenticular à direita, tendo-se 
identificado trombo endoluminal extenso no segmento M1 da artéria cerebral média direita, com prolongamento à emer-
gência da divisão inferior de M2, na angio-TC. Face ao escalão etário, comorbilidades e baixa pontuação na NIHSS, optou-se 
inicialmente por manter vigilância clínica. No entanto, após discussão multidisciplinar, atendendo a que a doente estaria 
previamente hemiplégica e dadas as características do trombo, decidiu-se propor trombectomia mecânica; esta decor-
reu sem intercorrências, obtendo-se uma repermeabilização quase total (TICI 2c). Imediatamente após o procedimento, a 
doente apresentou agravamento neurológico com cefaleia, hemianopsia, hemi-extinção esquerda e hemiplegia ipsilateral. 
Foi efetuada nova TC cerebral que revelou perda da definição dos sulcos corticais do hemisfério direito, coexistindo hiper-
densidade sulcal por extravasamento de contraste, maioritariamente para o espaço subaracnoideu, por quebra da barreira 
hemato-encefálica. Dados os fatores de risco, o agravamento neurológico súbito e os achados imagiológicos, a hipótese 
de NTC foi equacionada, tendo-se iniciado terapêutica de suporte. Durante a permanência na UAVC, objetivou-se melhoria 
progressiva dos défices neurológicos, sendo que à data da alta se verificava apenas discreta hemiparésia esquerda. Durante 
o internamento foi realizada RM cerebral que revelou repermeabilização dos sulcos corticais do hemisfério direito.

CONCLUSÃO | O diagnóstico de NTC exige a exclusão de outros distúrbios que podem complicar procedimentos neuro-
vasculares, tais como eventos tromboembólicos ou hemorrágicos. Para o estabelecimento deste diagnóstico, é fundamen-
tal ter presente a sua apresentação clínico-imagiológica e os factores de risco associados. No caso apresentado, a rápida 
instalação de défices neurológicos imediatamente após o procedimento, associado ao edema hemisférico e retenção de 
contraste em território congruente com a lateralidade do procedimento, bem como a reversibilidade clinico-imagiológica, 
foram dados a favor deste raro diagnóstico. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.7 | Angiopatia pós-parto – quando o vasoespasmo não é só cerebral

Autores: Maria João Pinto1,5, Daniel Ferreira1,5, Gilberto Pereira2, Ester Ferreira3, Cláudia Marques Matos4, Pedro Abreu1,5

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E., Porto; 2 - Laboratório de 
Neurossonologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E., Porto; 3 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar 
Universitário de São João E.P.E., Porto; 4 - Serviços de Neurologia e Neurologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central; 5 - Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Endereço postal: Maria João Pinto, Serviço de Neurologia – Hospital de São João, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-
319 Porto
Correio eletrónico: maria.jcs.pinto@gmail.com

INTRODUÇÃO | A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível caracteriza-se por cefaleia intensa e recorrente, geralmente 
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de início súbito, podendo ser acompanhada por sinais neurológicos focais. Imagiologicamente, traduz-se por vasoespasmo 
arterial cerebral segmentar multifocal, de resolução espontânea. 

CASO CLÍNICO | Puérpera de 37 anos, com antecedentes de hemorragia subaracnoideia perimesencefália não aneurismáti-
ca, medicada habitualmente com escitalopram e alprazolam. Deu entrada no SU por cefaleia occipital e cervicalgia bilateral 
intensas, com cinco dias de evolução. Gravidez e parto (há 12 dias) sem intercorrências. À admissão, com TA 138/72mmHg, 
sem alterações ao exame neurológico. TC CE e estudo de LCR normais. Em contrapartida, detectada elevação da Troponina 
C (3220ng/L) e ECG com inversão das ondas T de novo (parede ínfero-lateral). Diagnosticado enfarte agudo do miocárdio no 
território da artéria circunflexa/coronária direita. A AngioTC coronária não identificou lesões, assumindo-se, portanto, vasoes-
pasmo coronário como etiologia. Iniciou ácido acetilsalicílico 100mg. Mantinha cefaleia, pelo que foi colocada a hipótese de 
vasoespasmo cerebral. O extenso estudo analítico, incluindo autoimune, não demonstrou outras alterações. O ecodoppler 
cervical e transcraniano revelou alterações compatíveis com múltiplas estenoses arteriais cervicais e intracranianas, confir-
madas na AngioRM do polígono de Willis e troncos supra-aórticos, que também documentou dissecções vertebrais bilaterais 
e carotídea esquerda a nível cervical, e captação de gadolíneo em alguns segmentos parietais arteriais. Sem alterações paren-
quimatosas na RM cerebral. Nos ecodoppler subsequentes, registada aceleração crescente das velocidades de fluxo em diver-
sos segmentos cervicais e intracranianos. Colocada a hipótese de vasculite. Administrados três pulsos de metilprednisolona 
500mg, seguidos de prednisolona 1mg/kg/dia (10 dias). Manutenção da cefaleia, acompanhada por acufeno pulsátil bilateral 
transitório e ausência de melhoria dos achados ultrassonográficos. Exclusão de alterações morfológicas noutros territórios 
vasculares. Assim, a hipótese de vasculite foi considerada menos plausível e iniciado o desmame da corticoterapia. Assumido 
como provável o diagnóstico de síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, iniciada nimodipina 30mg 4id e suspenso 
escitalopram. Um mês após o início do quadro, verificou-se melhoria ligeira das velocidades de fluxo intracranianas e das este-
noses vasculares. Duas semanas depois, teve alta, já com normalização dos parâmetros hemodinâmicos a nível cervical, com 
indicação para manter antiagregação e suspensão progressiva de nimodipina. Contudo, ainda com necessidade de analgesia 
pela cefaleia. Seis meses após a alta, apresentava-se assintomática, com marcada melhoria imagiológica. 

CONCLUSÃO | Apesar da gravidade e extensão das alterações vasculares, verificou-se uma importante recuperação das 
mesmas, ainda que lenta, reforçando a nossa hipótese diagnóstica. A co-ocorrência de vasoespasmo coronário sugere a 
possibilidade de angiopatia pós-parto. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.8 | Indicações para alteplase, angioTC e TEV - quando a prática não vem nas guidelines

Autores: Gonçalo V. Bonifácio, Rui Matos
Instituições: Hospital de São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal
Endereço postal: R. Camilo Castelo Branco 175, 2910-549 Setúbal
Correio eletrónico: goncalovbonifacio@gmail.com

INTRODUÇÃO | O AVC isquémico mantém-se entre as principais causas de morte e incapacidade em Portugal. Nos últimos 
anos têm surgido revolucionárias opções terapêuticas, com estudos com poder científico elevado mas ainda com pouca 
validação prática. As guidelines da American Heart Association / American Stroke Association (AHA / ASA) de 2018 resumem 
o estado da arte, abrangendo os principais aspectos da abordagem ao AVC isquémico agudo. Contudo, por vezes surgem 
casos que levantam dúvidas à sua aplicação.

CASO CLÍNICO | Mulher de 67 anos, com antecedentes conhecidos de hipertensão arterial, apresenta subitamente assime-
tria facial e hemiparesia direita grave. À chegada ao SU apresentava disartria, paresia facial supranuclear direita e hemipare-
sia direita ligeira (NIHSS 5). O ECG revelou fibrilhação auricular. A TC-CE mostrou ASPECTS 10 e a AngioTC mostrou oclusão 
do segmento M1 da ACM esquerda. Durante este período os défices melhoraram, chegando a apresentar apenas NIHSS 2 
(paresia facial ligeira e disartria). Iniciou rtPA cerca de 2h06min após a instalação dos défices, sendo depois transferida para 
TEV. Enquanto aguardava transporte agravou o estado clínico (desvio oculocefálico para a esquerda, disartria, paresia facial 
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supranuclear direita, paresia do membro superior direito com queda imediata, NIHSS 7), tendo sido excluída complicação 
hemorrágica por TC. Foi submetida a trombectomia (TICI 3), apresentado melhoria completa dos défices em 24 horas.
A TC-CE à data de alta mostrava pequena lesão lenticulo-caudada e córtico-subcortical frontal esquerda. A doente teve alta 
assintomática (NIHSS 0; mRS 0), sob anticoagulação com DOAC.

DISCUSSÃO | A indicação para alteplase em doentes com défices minor não incapacitantes - bem como défices a melhorar 
rapidamente - era contraindicado em 2013, sendo considerado de benefício duvidoso num statement de 2017. 
As guidelines da AHA / ASA colocam o limite de NIHSS ≥10 para realizar AngioTC como ideal entre sensibilidade e especifi-
cidade para detectar oclusão de grande vaso (OGV), sendo o limite de ≥6 mais sensível à custa de especificidade. A nossa 
doente teria apresentado NIHSS >6 na instalação, mas nunca durante a observação. Optou-se pela realização de AngioTC, 
que revelou OGV. Após discussão com a equipa da Urgência Metropolitana de Lisboa, optou-se por iniciar alteplase e trans-
ferir a doente para TEV, com óptimo resultado. O agravamento durante a perfusão de alteplase pode ser atribuído à falência 
de vascularização colateral, deixando prever um agravamento marcado do quadro caso não tivesse sido iniciada terapêuti-
ca. Este caso ilustra vários pontos de decisão ainda sem critérios bem definidos acerca de melhor forma de proceder.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CC.9 | AVC e Amputação de Membro Inferior – Um Desafio na Reabilitação

Autores: José Vítor Gonçalves1, Margarida Costa Pereira1, Joana Marques dos Santos1, Natália Ramos2, Jorge Jacinto2, João Capelo2 
Instituições: 1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho; 2 - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
Endereço postal: Rua Conceição Fernandes S/N, CP: 4434-502, Vila Nova de Gaia
Correio eletrónico: josevitorrlg@gmail.com

INTRODUÇÃO | A presença simultânea de AVC e amputação de membro inferior apresenta um elevado impacto no paciente 
com diminuição de autonomia em atividades de vida diária, na perceção da sua imagem corporal e repercussão na reinte-
gração social e profissional. Segundo diferentes estudos a prevalência de hemiplegia em doentes previamente amputados 
pode variar entre os 8% a 18% não existindo uma relação entre o lado amputado e hemiplégico. Doentes com AVC e ampu-
tação beneficiam do Programa de Reabilitação, mas a taxa de sucesso de protetização é condicionada por inúmeros fatores.   

CASO CLÍNICO |  Os autores relatam o caso de um individuo do género masculino de 56 anos de idade, previamente au-
tónomo para as atividades de vida diária, trabalhador fabril (operário de máquinas para confeção de plásticos). Sem an-
tecedentes pessoais relevantes e sem medicação habitual. A 06/09/2019 sofreu acidente de trabalho com esmagamento 
dos membros inferiores com fratura exposta no membro inferior esquerdo (MIE). A 08/09/2019 inicia episódio de confusão, 
afasia global e diminuição da força muscular no membro superior direito tendo realizado TC-CE (sem alterações) e Angio-
-TC onde após observação por Neurorradiologia foi excluído evento vascular agudo. Evento interpretado em contexto de 
reação adversa ao Fentanil com recuperação quase completa dos défices no próprio dia. A 10/09/2019 por isquemia irrever-
sível do MIE objetivado em Angio-TC foi submetido a amputação transfemural esquerda do 1/3 distal. Após cirurgia inicia 
novo agravamento dos défices neurológicos com afasia global, diminuição da força muscular no hemicorpo direito, ataxia 
proprioceptiva na prova dedo nariz ipsilateral e disdiacocinésia. Em RM objetivada lesão isquémica no território da artéria 
cerebral média esquerda tendo iniciado reabilitação no internamento. Observado em consulta em Centro de Reabilitação 
a 11/11/2019 apresentando: alterações da linguagem com pausas anómicas, parafasias, alexia e disgrafia. Apresenta com-
preensão de ordens simples, mas nem sempre de complexas. Força muscular no hemicorpo direito grau 4 e hipostesia no 
hemicorpo direito. Foi também prescrita prótese transfemural endoesquelética, joelho para atividade média e pé em carbo-
no tendo sido proposto para realizar programa de reabilitação em regime de internamento.

CONCLUSÃO | A apresentação simultânea de sequelas de AVC e amputação do membro inferior esquerdo colocam um 
enorme desafio na Reabilitação. Inúmeros fatores podem contribuir para a diminuição do sucesso na protetização. É fun-
damental que os Profissionais de Saúde estejam sensibilizados para a apresentação simultânea destas duas entidades de 
forma a potenciar o sucesso da reabilitação neurológica e, ao mesmo tempo, da protetização.
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CO.1 | AVC isquémico no adulto jovem Ribatejano

Autores: Patrícia Varela Ramos, Joana Milho, Márcia Pacheco, Ana Palricas, Ary Sousa, Elisa Campos Costa, Alexandre Amaral 
e Silva
Instituições: Unidade de AVC, Hospital Vila Franca de Xira
Endereço postal: Estrada Carlos Lima Costa Nº2, Povos 2600-009 - Vila Franca de Xira
Correio eletrónico: patricia.ramos@hvfx.pt; 963250189; 263006500

INTRODUÇÃO | Os adultos jovens representam 10-15% dos doentes com AVC, contudo impõem um impacto socio-econó-
mico importante. Os fatores de risco e etiologias poderão diferir daqueles encontrados em idades mais avançadas e noutras 
regiões do país.

OBJETIVOS | Pretende-se caracterizar a população do adulto jovem com AVC isquémico no Ribatejo.

METODOLOGIA | Estudo observacional retrospetivo de doentes com diagnóstico de AVC isquémico ou AIT, com idade igual 
ou inferior a 55 anos, admitidos na Unidade de AVC de um Hospital distrital do Ribatejo, entre setembro 2017 e setembro 
2019. Recolheram-se dados demográficos, clínicos, da investigação diagnóstica e seguimento.

RESULTADOS | Em 1018 doentes, foram identificados 96 casos em idade jovem (9%), dos quais 73% são AVC isquémico, 20% 
AIT, 6% hemorrágicos e uma trombose venosa cerebral. Dos isquémicos 56% eram homens, com idade mediana de 50.5 anos 
(amplitude: 36-55 anos). Os fatores de risco identificados foram: hipertensão (60%), tabagismo (55%), dislipidémia (40%), obe-
sidade (33%), Diabetes Mellitus (18%) e hábitos alcoólicos (18%). O padrão clínico mais comum foi o enfarte lacunar (LACI) 
(56%) e o NIHSS mediano à admissão foi 5. Oito doentes foram submetidos a tratamento agudo de revascularização.
Da investigação realizada, destacamos sinais de cardiopatia hipertensiva por ecocardiograma transtorácico na quase to-
talidade dos doentes (n=88). No ecoDoppler achados de ateromatose carotídea (n=89), condicionando estenose significa-
tiva em 19 casos e presença de dissecção carotídea em 3 doentes. Foram detetados 4 casos com foramen ovale patente, 
trombofilias e doença autoimune em 3 casos. As etiologias mais frequentes foram a doença de pequenos vasos (42.7%), 
seguindo-se a causa indeterminada (34.8%), doença aterosclerótica de grandes vasos (7.9%), outra etiologia determinada 
(7.9%) e embolismo cardíaco (6.7%). 
Em quatro doentes observou-se novo evento vascular; foi registado um óbito não relacionado  com o AVC.

CONCLUSÃO | De acordo com a literatura, a maioria dos AVC em idade jovem são de etiologia indeterminada. Pelo contrário, 
na população do nosso estudo, a doença de pequenos vasos foi a causa mais comum o que admitimos poder estar rela-
cionado com a elevada prevalência de fatores de risco vascular nos nossos doentes. Assim, é premente a implementação 
de medidas preventivas e de educação para a saúde na nossa população visando o efetivo controlo dos fatores de risco.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.2 | Acidente vascular cerebral no hospital central de maputo, moçambique: um estudo 
transversal 2014-18

Autores: Yanina Baduro1, Omer Ndala1, Deise Vaz1, Helena Buque1, Frederico Sebastião1, Jamal Baco1, Nachan Arroz1, Carlos 
Casas1, Elder Lorenzo1, Jorge A. H. Arroz2
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Instituições: 1 - Maputo Central Hospital, Maputo, Mozambique; 2 - Mozambican Medical Council, Maputo, Mozambique
Correio eletrónico: yaninamunira@gmail.com

INTRODUÇÃO | O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda principal causa de morte em todo o mundo. Existem poucos 
estudos descritivos do AVC agudo na África subsaariana, nomeadamente em Moçambique. O objetivo deste estudo é carac-
terizar o padrão demográfico e clínico do AVC no Hospital Central de Maputo (HCM), Moçambique.

METODOLOGIA | Estudo transversal de base hospitalar foi realizado no HCM, coletando dados de pacientes hospitalizados 
com AVC. Utilizando amostragem probabilística sistemática, os registos clínicos foram utilizados para analisar os dados do 
período 2014-18.

RESULTADOS | Dos 402 registos clínicos, 53,5% correspondiam a doente do sexo feminino. A média de idade foi de 60,68 anos 
(13,98 DP). Cerca de 96% dos AVC registados foram um evento agudo e 91% foram o primeiro episódio. Trinta e um por cento 
não realizaram uma tomografia computadorizada (TAC). Dos 247 pacientes com TAC, 50,2% foram AVC Isquémico. O território 
da artéria cerebral média foi afetado em 83,4% dos pacientes que realizaram TAC TAC. O fator de risco mais frequente foi a hi-
pertensão (87,1%). Cerca de 96% dos AVC hemorrágicos estiveram associados a hipertensão contra 78,8% dos AVC isquémicos 
(p < 0,001). Os pacientes com AVC hemorrágico confirmado eram 6,47 anos mais jovens que os isquêmicos (56,40 vs 62,87 anos; 
p <0,001). A taxa de letalidade foi de 22,9%. Idades jovens e sexo feminino foram preditores de sobrevivência (aOR = 0,964; p 
= 0,002; e aOR = 1,890; p = 0,044, respectivamente), e AVC hemorrágico foi preditor de mortalidade (aOR = 0,432; p = 0,010). A 
probabilidade de sobrevida melhorou em 21 pontos percentuais ao longo dos anos (aOR = 1,205; p = 0,086).

CONCLUSÃO | Em comparação com os dados Europeus, neste estudo verificou-se uma mais baixa média de idade, baixa 
utilização de TAC, elevada proporção de AVC hemorrágico e elevada mortalidade. Estes resultados, embora possam estar infla-
cionados por viés de seleção, indicam que existem grandes oportunidades de melhoria no tratamento do AVC agudo no HCM.

PALAVRAS-CHAVE | Acidente Vascular Cerebral; Estudo transversal; Hospital Central de Maputo; Moçambique.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.3 | Infecção do trato urinário em doentes após AVC agudo: Impacto da revisão de 
procedimentos

Autores: Edite Sanches, Fernando Martins, Lénia Iria, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Instituições: Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
Endereço postal: Av Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada
Correio eletrónico: edite.sanches@hgo.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | A algaliação é fator de risco para Infeção Urinária (ITU). Em Novembro-2017 identificámos uma taxa de ITU 
na Unidade de AVC (UAVC) de 35,5%. Foi revista a norma de procedimento da algaliação, implementado protocolo de desal-
galiação e formação em serviço, mantendo formação habitual e auditoria à higienização das mãos. Pretendemos avaliar a 
eficácia desta intervenção na taxa de ITU.

METODOLOGIA | Em doentes internados na UAVC entre dezembro-2016 e outubro-2019 recolhemos retrospetivamente da-
dos demográficos, antecedentes, gravidade do AVC (NIHSS), algaliação e sua duração, ocorrência de ITU, duração do inter-
namento e resultado funcional (mRS). Foram formados 2 grupos (corte em janeiro-2018), quando foi realizada a interven-
ção. Apresentam-se frequências, comparações pelos testes do qui-quadrado e comparação de medianas. O risco de ITU foi 
calculado por tabelas de contingência e regressão logística, com odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%).

RESULTADOS | Identificámos 557 doentes, com diagnósticos de AVC isquémico (n=480), AVC hemorrágico (n=46), AIT (n=20) 
e TVC (n=11). Eram 56,7% homens, com idade mediana de 73 anos (18 a 99 anos).
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Após intervenção verificou-se uma redução significativa na taxa de ITU (17,8% vs 34,6%, p<0,001). Esta redução mantém-se 
sem recrudescimento nos 18 meses seguintes (p<0,001). Observou-se igualmente redução significativa no número de dias 
de algaliação (mediana 2 vs 4 dias, p=0,009).
A ocorrência global de ITU relaciona-se com idade (>75 anos 28,1% vs 19,6%, p=0,018), sexo feminino (29,5% vs 19,0%, 
p=0,004), gravidade do AVC (NIHSS>10 28,6% vs 17,7%, p=0,002), trombólise (29,1 vs 17,2%), uso de enoxaparina profilática 
(27,5% vs 15,6%, p=0,002) e algaliação (40,8% vs 9,9%, p<0,001). A duração da algaliação é superior nos doentes com ITU 
(mediana 4 vs 2 dias, p<0,001). Nos homens há relação com doença prostática (29,3% vs 15,8%, p=0,009). Em análise multi-
variada permanecem significativos algaliação (OR 6,03, IC95% 3,67-9,91, p<0,001), uso de enoxaparina profilática (OR 1,90, 
IC95% 1,16-3,09, p=0,01) e sexo (masculino OR 0,63, IC95% 0,40-0,97, p=0,038).
A duração do internamento foi superior nos doentes com ITU (mediana 13 vs 7 dias, p<0,001), associada a pior prognóstico 
funcional (mRS>2 70,2% vs 44,8%, p<0,001), mas sem aumento de mortalidade (4,0% vs 2,1%, p=0,247).

CONCLUSÃO | A implementação de protocolos relacionados com algaliação, após atualização de conhecimentos baseada 
na evidência científica, foi determinante na redução da taxa de ITU. As medidas de controlo de infecção permitiram manter 
a redução nos 18 meses seguintes. Pensamos que o consenso e a participação multiprofissional foram promotores do su-
cesso da intervenção.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.4 | Impacto da hematúria e retenção urinária no doente com AVC isquémico submetido a 
tratamento de repermeabilização

Autores: Fernando Martins, Edite Sanches, Lénia Iria, Elsa Pereira, Miguel Rodrigues, Liliana Pereira
Instituições: Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
Endereço postal: Av. Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada
Correio eletrónico: fern_martins@msn.com

INTRODUÇÃO | A hematúria pode ser uma das complicações após trombólise no AVC isquémico. Existem várias causas de 
retenção urinária após AVC, como a gravidade do mesmo, existência de neuropatia diabética e infecção urinária. 
Pretendemos avaliar as taxas de hematúria e retenção urinária, sua relação com trombólise/trombectomia, entre doentes 
algaliados e não algaliados durante estes tratamentos.

METODOLOGIA | Em doentes internados na Unidade de AVC com AVC isquémico, entre dezembro-2016 e outubro-2019, 
recolhemos retrospetivamente dados demográficos, antecedentes, gravidade do AVC (NIHSS), algaliação, hematúria e re-
tenção urinária. Apresentam-se frequências e comparações pelos testes do qui-quadrado. O risco de hematúria e retenção 
urinária foi calculado por tabelas de contingência e regressão logística, com odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 
95% (IC95%).

RESULTADOS | Foram incluídos 480 doentes, 265 homens (55,2%), com idade mediana de 74 anos (19 a 99 anos).
Observou-se hipertensão em 78,1%, dislipidemia 59,6%, tabagismo 37,3%, fibrilhação auricular 34,9%, diabetes 25,6%, his-
tória prévia AVC 15,0%.
Fizeram trombólise 293 doentes (61,0%), trombectomia 223 (46,5%), e 147 (50,2%) ambos. Estavam ou foram medicados 
com antiagregação plaquetária 85,8%, anticoagulação terapêutica 28,7% e enoxaparina profilática 72,5%.
Foram algaliados 225 doentes (46,9%), 185 (81,9%) no dia de admissão.
Observaram-se 30 casos de hematúria (6,25%, IC95% 4,22-8,92%). Associou-se à gravidade do AVC (NIHSS>10 9,2% vs 2,9%, 
p=0,006) e algaliação (12,8% vs 0,8%, p<0,001). Observou-se tendência não significativa para hematúria nos doentes anti-
coagulados (9,6% vs 5,1%, p=0,073) e após trombólise (p=0,072). Nos homens, doença prostática associou-se marginalmen-
te (12,3% vs 5,5%, p=0,049). Em análise multivariada apenas algaliação é preditora (OR 14,46, IC95% 3,30-63,49, p<0,001).
Apresentaram retenção urinária 45 doentes (9,7%, IC95% 7,14-13,09%). Associou-se a hipertensão arterial (11,6% vs 2,9%, 
p=0,009), diabetes (16,8% vs 7,2%, p=0,002), ausência de tabagismo (12,0% vs 5,7%, p=0,027), AVC mais grave (NIHSS>10 
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12,3% vs 6,3%, p=0,03) e trombólise (13,0% vs 4,4%, p=0,002). Em análise multivariada permanecem significativos trombóli-
se (OR 2,68, IC95% 1,19-6,04, p=0,018) e diabetes (OR 2,11, IC95% 1,1-4,03, p=0,025).
Trombólise após algaliação não aumentou taxa de hematúria (12,9% vs 11,1%, p=0,739) nem de retenção urinária (20,6% vs 
29,6%, p=0,298) comparativamente com não algaliação.

CONCLUSÃO | A ocorrência de hematúria é maior em doentes algaliados, não se relacionando com administração de anti-
trombóticos. A retenção urinária é influenciada pela comorbilidade diabética, como reportado na literatura.
Não verificámos aumento da hematúria nos doentes algaliados antes da trombólise, nem da retenção urinária nos não 
algaliados, pelo que a decisão de algaliação antes deste tratamento deve ser reflectida individualmente.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.5 | Microhemorragias lobares em doentes provenientes de uma consulta de memória com 
patologia amilóide

Autores: Ana Sofia Costa1,2, João Pinho1, Domantė Kučikienė1, Arno Reich1, Jörg Bernhard Schulz1,2, Kathrin Reetz1,2

Instituições: 1 - Department of Neurology, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany; 2 - JARA BRAIN Institute 
Molecular Neuroscience and Neuroimaging, Forschungszentrum Jülich / RWTH Aachen University, Aachen, Germany
Endereço postal: João Pinho. Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen, Germany.
Correio eletrónico: jferreiradep@ukaachen.de

INTRODUÇÃO | A evidência patológica de deposição de amilóide capilar e pericapilar em doentes com doença de Alzheimer 
é muito frequente e a relação entre a doença de Alzheimer e a angiopatia amilóide cerebral (CAA) não está completamente 
esclarecida. As microhemorragias estrictamente lobares são um marcador imagiológico fortemente associado a evidência 
patológica de CAA e permitem o estudo in vivo de doentes com alteração patológica de amilóide e deterioração cognitiva 
(Alzheimer’s continuum – AC). Embora existam alguns estudos na comunidade que relacionam a existência de microhemor-
ragias lobares com declínio cognitivo e demência, a sua ocorrência em doentes com AC e o seu impacto na apresentação 
clínica e imagiológica está insuficientemente caracterizada.

METOLOGIA | Selecção de doentes com AC da base de dados da consulta de memória de um hospital universitário de 2009-
2019 com: 1) estudo de LCR de biomarcadores de neurodegeneração compatível com AC; 2) RM cerebral com sequências 
T1/T2/FLAIR/T2*; 3) avaliação neuropsicológica detalhada. Colheita de dados dos processos clínicos individuais. Avaliação 
da RM por 2 observadores independentes para caracterização das microhemorragias, lesões da substância branca, espaços 
perivasculares alargados, escalas de atrofia global, temporal mesial e parietal.

RESULTADOS | Foram incluídos 218 doentes com AC, idade mediana ao diagnóstico 73 anos. (IQR 69-77), tempo mediano 
de sintomas 1.8 anos (IQR 1.0-2.4), 51.8% do sexo masculino, Global Deterioration Scale (GDS) mediana 3 (IQR 3-4). A con-
cordância interobservador para a classificação das escalas em RM foi moderada a excelente. Dos 218 doentes com AC, 37 
(17.0%) tinham ≥1 microhemorragia estrictamente lobar. Os doentes com ≥1 microhemorragia estrictamente lobar eram 
mais velhos (76 Vs. 73 anos, p=0.001), mais frequentemente do sexo masculino (67.6 Vs 48.6%, p=0.036), mais frequentemen-
te tinham tido AVCs hemorrágicos (13.5 Vs 2.2%, p=0.008), apresentavam maior deterioração cognitiva (nas escalas de GDS, 
MMSE e MoCA) e pior desempenho no domínio da linguagem. Após análise multivariada, as únicas variáveis associadas de 
forma significativa e independente à presença de ≥1 microhemorragia estrictamente lobar eram o sexo masculino (odds ra-
tio [OR]= 4.42, 95%CI=1.66-11.77), o desempenho no domínio da linguagem (OR=0.66, 95%CI=0.45-0.98) e a carga de espaços 
perivasculares alargados no centro semi-oval (OR=2.52, 95%CI=1.51-4.19).

CONCLUSÃO |  As microhemorragias estrictamente lobares estão presentes em 1/6 dos doentes com evidência de patologia 
amilóide in-vivo e este grupo de doentes têm algumas características clínicas e imagiológicas distintas. Estes resultados 
sugerem que a deposição vascular de amilóide pode actuar de forma sinergística com os processos neurodegenerativos 
clássicos de doença de Alzheimer e ter relevância clínica.
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CO.6 | Acidente vascular medular isquémico - coorte retrospetiva de um hospital terciário

Autores: Ana Luísa Rocha1,2, Pedro Castro1,2, Marta Carvalho1,2, Elsa Azevedo1,2, Pedro Abreu1,2

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João E.P.E, Porto; 2 - Departamento de 
Neurociências Clínicas e Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200–319 Porto, Portugal
Correio eletrónico: Ana_rocha99@hotmail.com

INTRODUÇÃO | O acidente vascular medular isquémico (AVMi) é pouco frequente, mas frequentemente muito incapaci-
tante. O diagnóstico diferencial do quadro clínico é por vezes difícil, causando um atraso diagnóstico e comprometendo o 
tratamento, sobretudo na fase aguda. 

OBJETIVOS | O objetivo do nosso trabalho é descrever os doentes diagnosticados com AVMi no nosso Centro e aplicar re-
trospetivamente os critérios de diagnóstico propostos por Nicolas Zalewski e colaboradores (2018).
 
METODOLOGIA | Revisão retrospetiva e análise descritiva dos dados dos casos de AVMi   diagnosticados num hospital ter-
ciário entre Junho de 2009 e Junho de 2019.

RESULTADOS | Foram diagnosticados 18 doentes com AVMi, 72% do sexo masculino, mediana de idades de 60 anos 
(IIQ:22.5); 78% tinham uma pontuação prévia≤1 na escala de Rankin modificada (mRS). Setenta e dois por cento dos doen-
tes atingiram o nadir de défice neurológico nas primeiras 12 horas (mediana:3h; IIQ:17,3). Dois doentes não realizaram RM 
por contraindicação; dos restantes, nenhum doente apresentava compressão medular, 75% apresentavam hiperssinal me-
dular e 5 apresentavam restrição à difusão. Os segmentos mais frequentemente afetados foram o cone medula(4doentes), 
cervica(3doentes) e dorsal (3doentes). Dos 14 doentes que realizaram AngioTC/AngioRM, 2 apresentavam dissecção aórtica, 
2 ausência de artérias intercostais e 1 oclusão de artéria segmentar. Dos 10 doentes que realizaram estudo de líquor, 1 apre-
sentava pleocitose (22células) e 3 apresentavam hiperproteinorráquia. A etiologia suspeita foi aterosclerótica (2doentes), 
dissecção aórtica (2doentes), embolismo fibrocartilaginoso (1doente), estado de hipercoagulabilidade (1doente), hipoten-
são sistémica (1doente) e cardioembolismo (1doente); nos restantes o estudo etiológico foi inconclusivo. Nenhum doente 
efetuou tratamento de revascularização de fase aguda; 14 doentes iniciaram antiagregação e 3 anticoagulação. Aos 3 meses, 
50% dos doentes apresentavam incapacidade funcional (mRS≥3); aos 12 meses esta percentagem era semelhante (46%).
Segundo os critérios propostos por Zalewski e colaboradores, 5 doentes cumpriam critérios para AVMi definitivo, nenhum 
para provável, e 8 para possível (destes, 2 sem RM e 4 sem estudo de líquor). 

CONCLUSÃO | Os nossos resultados foram de encontro aos dados descritos na literatura relativamente ao atraso diagnós-
tico dos AVMi, condicionando impossibilidade de tratamento específico de fase aguda e mau prognóstico funcional destes 
doentes. Na nossa coorte de AVMi, os critérios de diagnóstico de Zalewski  permitiram diagnosticar este evento de forma 
definitiva num terço dos doentes e de forma possível em 44%. É essencial aumentar a sensibilidade dos clínicos para a sus-
peita diagnóstica, assim como a disponibilidade rápida de RM e imagem vascular, para uma caraterização atempada dos 
casos que permita um tratamento mais eficaz.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.7 | Défice de regulação emocional e inadaptação social como sintomas precoces na Doença 
de Pequenos Vasos: um estudo exploratório  
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INTRODUÇÃO | A Doença de Pequenos Vasos (DPV) esporádica associa-se a um risco elevado de declínio cognitivo. A sua 
etiologia e apresentação são heterogéneas, estando o síndrome desexecutivo amplamente descrito como típico na maioria 
dos doentes com DPV. Por outro lado, um maior volume de lesão está associado a menor desempenho cognitivo, resultan-
do num agravamento de queixas e perda de funcionalidade. Porém, quando a mesma ocorre de forma “silenciosa” (doentes 
descritos como assintomáticos), sugere-se que o impacto pode já existir a nível psicopatológico, associado ao desenvol-
vimento de quadros depressivos e apatia. A escassez de aprofundamento deste impacto e suas manifestações e da sua 
avaliação sistemática conduz-nos à presente investigação.

OBJETIVOS | Caracterizar a presença de alterações no comportamento emocional de pacientes com DPV esporádica, ex-
plorando o seu perfil neuropsicológico e sua relação com o volume de lesão encefálico e deterioração cognitiva associada 
à doença.

METODOLOGIA | Estudo observacional prospetivo, incidindo sobre uma população de doentes consecutivos com diag-
nóstico de DPV esporádica (entre 30 e 65 anos), investigados num hospital terciário, avaliados entre Fevereiro e Outubro de 
2019. Foram excluídos doentes com demência e AVC prévio. Utilizou-se uma bateria de avaliação neurocognitiva e de com-
portamento emocional. Todos os doentes realizaram RM encefálica, com a ponderação 2D ou 3D-FLAIR. O volume de lesão 
em T2 foi medido recorrendo ao software 3D-Slicer, num processo de quantificação semi-automático, complementado pela 
análise manual das lesões, efetuada por um único neurroradiologista. 

RESULTADOS | Foram incluídos 44 doentes com DPV esporádica (38 mulheres, idade média 48,1 ± 4,3 anos). Apenas 25% 
destes apresentava deterioração cognitiva (MoCA), e somente nos instrumentos de memória de trabalho se observaram 
défices face aos dados normativos. Quanto ao comportamento emocional, a cognição social revelou comprometimento em 
52% da amostra, enquanto 40% expressaram níveis de impulsividade elevados e sintomas alexitímicos. As restantes mani-
festações foram de apresentação ligeira (<11%).  Em análise correlacional, nenhum dos indicadores de comprometimento 
emocional se relacionou com a idade ou o volume de lesão, com exceção da cognição social, em que um desempenho bai-
xo neste domínio se encontra associado a maior carga lesional (r=.731, p=.001). Na exploração de moderadores, as medidas 
de comportamento emocional no seu conjunto revelaram moderar significativamente o funcionamento cognitivo global 
(R2=.689, p<.01).

CONCLUSÃO | Sintomas neuropsiquiátricos como a impulsividade e a dificuldade no reconhecimento das emoções do pró-
prio e do outro parecem ser sintomas salientes na DPV esporádica, independentes do volume de lesão, mas aparentemente 
a moderar a deterioração cognitiva associada. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.8 | Doença de pequenos vasos cerebral esporádica: associação entre marcadores no Líquido 
Cefalo-Raquídeo e o volume de lesão encefálico
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INTRODUÇÃO | A doença de pequenos vasos cerebral (DPV) é um grupo heterogéneo de distúrbios resultante de dano na 
estrutura ou função da microcirculação cerebral, afetando o aporte sanguíneo às regiões encefálicas dela dependentes. 
Como consequência, desenvolvem-se lesões em estruturas subcorticais que se manifestam habitualmente por eventos vas-
culares cerebrais recorrentes e/ou compromisso progressivo da cognição, humor e marcha. Com um curso clínico variável, 
os mecanismos fisiopatogénicos  subjacentes à DPV encontram-se ainda pouco esclarecidos.
Objectivos: Contribuir para a compreensão dos mecanismos implicados na DPV e identificar marcadores no líquido cefalo-
-raquídeo (LCR) associados a diferentes volumes de lesão.

METODOLOGIA | Estudo de coorte histórica incluindo doentes com lesões da substância branca de presumida etiologia vas-
cular, com idades entre os 18 e 65 anos, investigados num hospital terciário entre 2017 e 2019. Foram excluídos doentes com 
doenças auto-imunes sistémicas, suspeita de doença desmielinizante ou história familiar de DPV. Todos os doentes foram 
submetidos a avaliação clínica completa, incluindo punção lombar e RM encefálica. Avaliou-se um painel de marcadores 
no LCR que reflete: disfunção da barreira hemato-encefálica (BHE: metaloproteínase da matriz 9, MMP-9; inibidor tecidual 
de metaloproteínase, TIMP-1), disfunção endotelial (molecula de adesão intercelular, ICAM-1), neuroinflamação (YKL-40), 
deposição amilóide (peptídeos Aβ42 e Aβ40), neurodegeneração cortical (Tau total, t-Tau; e fosforilada, p-Tau) e subcortical 
(neurofilamentos de cadeia leve – NFL), tendo os resultados sido comparados com um grupo de 12 controlos neurológicos 
(7 mulheres, média de idades 48±15 anos). A RM encefálica incluiu ponderação 2D/3D-FLAIR. O volume de lesão em T2 foi 
quantificado por um único neurroradiologista, recorrendo ao software 3D-Slicer, por método semi-automático, comple-
mentado pela análise manual das lesões. 

RESULTADOS | O estudo incluiu 42 doentes com DPV esporádica (33 mulheres, média de idades  49±11 anos).  Os resultados 
não mostraram diferenças significativas nos níveis de t-Tau, p-Tau, NFL, YKL-40 e ICAM-1 no LCR do grupo total de doentes 
com DPV esporádica relativamente aos controlos. Contudo, foi observado um aumento significativo dos níveis de MMP-9/
TIMP-1 e Aβ42/40. Quando subdividimos o grupo de doentes com DPV em tercis, de acordo com o volume lesional, verifi-
cou-se que o aumento da MMP-9/TIMP-1 e Aβ42/40 era independente do volume das lesões. Pelo contrário, os níveis de NFL 
e YKL-40 aumentaram progressivamente em função do aumento da carga lesional.

CONCLUSÃO | Os nossos resultados sugerem que o compromisso da BHE estará invariavelmente presente em doentes com 
DPV. Por seu turno, a perda axonal subcortical e neuroinflamação, só se evidenciam naqueles com maior carga lesional.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.9 | Avaliação dos mecanismos de regulação microvascular cerebral na Doença de Fabry
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INTRODUÇÃO | A doença de Fabry (DF) é uma doença genética ligada ao cromossoma X que causa doença vascular cere-
bral (DVC), predominantemente afetando os pequenos vasos. Pensa-se que poderá haver uma desregulação vasomotora 
microvascular em doentes com DF, mesmo quando ainda assintomáticos do ponto de vista cerebrovascular, pelo que surge 
a necessidade de identificar métodos não invasivos para avaliar e monitorizar a doença. 

OBJETIVO | Avaliar os mecanismos de regulação microvascular da circulação cerebral em doentes com DF, nomeadamente 
a autorregulação cerebral (ARC), a vasorreatividade cerebral (VR) ao CO2 e o acoplamento neurovascular (ANV).
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METODOLOGIA | Os doentes adultos com diagnóstico genético (mutação no gene GLA) e fenótipo clássico de DF, ainda 
sem expressão clínica de DVC, foram recrutados no nosso hospital. Monitorizámos a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral 
(VFSC) com Doppler transcraniano nas artérias cerebral média e cerebral posterior (ACP), a pressão arterial (PA), frequência 
cardíaca e dióxido de carbono expirado (CO2) de forma não invasiva. A ARC foi avaliada pela função de transferência das 
oscilações espontâneas da PA para a VFSC, VR com inalação de CO2 a 5% e hiperventilação não forçada, e ANV pela resposta 
da VFSC à estimulação visual.

RESULTADOS | Foram incluídos 10 doentes com DF e 10 controlos saudáveis emparelhados para sexo e idade. A avaliação 
com Doppler transcraniano revelou que a VR ao CO2 estava significativamente afetada nos doentes com DF, principalmente 
na ACP, relativamente aos controlos (0,80±0,24 vs 1,12±0,24, p=0,015). Nos testes de ANV houve um menor aumento de VFSC 
nos homens com DF relativamente aos controlos (overshoot sistólico 15,00±2,93 vs 28,34±6,06, p=0,007 e overshoot médio 
15,67±5,84 vs 31,62±6,17, p=0,009). A ARC foi semelhante entre os grupos.

CONCLUSÃO | Os doentes com DF de fenótipo clássico e ainda sem expressão clínica de DVC revelaram uma VR ao CO2 
significativamente afetada, e os de sexo masculino mostraram ter adicionalmente um pior desempenho no ANV, relati-
vamente aos controlos. Assim, os nossos resultados apoiam a hipótese de a regulação microvascular estar afetada numa 
fase pré-sintomática da DVC na DF, e desta forma, o Doppler transcraniano dinâmico com testes de stress poder ser útil na 
monitorização deste atingimento e de eventuais respostas a intervenções terapêuticas no futuro.
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INTRODUÇÃO | Cerca de um terço dos AVC isquémicos são criptogénicos segundo a classificação TOAST. É possível que a 
fibrilhação auricular (FA) paroxística seja responsável por uma fração destes eventos. Biomarcadores como o N-terminal do 
péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) mostraram ser úteis na identificação de eventos cardioembólicos e de FA. Porém, 
o péptido natriurético auricular (ANP) pode ter uma maior acuidade que o NT-proBNP para o diagnóstico de FA dado que é 
produzido nas aurículas.

OBJETIVOS | Estabelecer qual dos biomarcadores, ANP ou NT-proBNP, tem maior acuidade para o diagnóstico de FA em 
doentes com AVC isquémico.

METODOLOGIA | Trata-se de um estudo observacional com recurso a uma coorte retrospetiva de doentes internados na 
unidade de AVC do Hospital de Santa Maria entre 08/2012 e 10/2013. Incluíram-se doentes com AVC isquémico agudo ou AIT 
e amostras de soro disponíveis no Biobanco. Excluíram-se doentes com TFG<30mL/min e amostras colhidas mais de 72h 
após o início dos sintomas. A etiologia dos eventos foi estabelecida com recurso à classificação TOAST. A análise estatística 
incluiu a determinação, análise e comparação de curvas ROC.

RESULTADOS | Obteve-se uma amostra de 204 doentes, 38,2% do sexo feminino e com uma mediana de idades de 65 anos. 
Destes, 36,8% tiveram eventos cardioembólicos, 18,6% cardioembólicos com FA e 37,3% criptogénicos. Para o diagnóstico 
de eventos cardioembólicos com FA versus não cardioembólicos, obteve-se uma curva ROC com AUC 0.83 (IC 95% 0.76-0.90) 
para NT-proBNP e 0.66 (IC 95% 0.56-0.75) para o ANP. Comparando eventos cardioembólicos com FA versus criptogénicos, o 
NT-proBNP mostrou uma AUC de 0.83 (IC 95% 0.75-0.90), e o ANP uma AUC de 0.62 (IC 95% 0.52-0.73).
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CONCLUSÃO | O ANP teve uma menor acuidade para o diagnóstico de FA que o NT-proBNP. Tal pode dever-se ao facto de 
eventos tromboembólicos resultarem de outras alterações auriculares que não apenas a FA ou à libertação limitada do 
biomarcador aquando de eventos paroxísticos. Conclui-se que o NT-proBNP deverá permanecer o biomarcador de eleição 
para diagnóstico de FA em AVC isquémicos. 

COMPROMISSOS | O estudo foi financiado pelo 5º Concurso Bolsas CHLN/FMUL do GAPIC.
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INTRODUÇÃO | De acordo com alguns estudos, o registador de eventos implantável possui uma taxa de deteção de 30% de 
fibrilhação auricular oculta (FA) após AVC isquémico de etiologia indeterminada (ESUS). O método ideal de monitorização 
para detetar FA no ESUS ainda é incerto. 

OBJETIVO | O nosso objetivo foi determinar o rendimento do registador de eventos implantável na identificação de FA em 
doentes com o diagnóstico de ESUS admitidos numa unidade de AVC. 

METODOLOGIA | Estudo observacional retrospetivo. De junho de 2014 a dezembro de 2018, foram avaliados 17 doentes 
internados com ESUS que colocaram o registador de eventos implantável. Esses doentes tinham avaliação cardíaca prévia 
negativa para fonte embólica (telemetria contínua, ECG, Holter 24 horas, ecocardiograma transtorácico e transoesofágico) 
e sem identificação de condições pró-trombóticas. Analisámos a taxa de deteção de FA, o tempo entre o AVC e a colocação 
do registador de eventos implantável, o tempo entre a colocação do registador de eventos implantável e a deteção de FA e 
o follow-up dos doentes.

RESULTADOS | O registador de eventos implantável identificou FA em 5 doentes (29,4%). O tempo médio entre o AVC e a 
colocação do registador de eventos implantável foi de 181,8 dias [intervalo 44 - 353] e entre o AVC e o diagnóstico de FA foi 
de 293,2 dias [intervalo 118 - 521]. O tempo médio entre a colocação do registador de eventos implantável e o diagnóstico 
de FA foi de 154,5 dias [intervalo 29 - 268]. Todos os doentes com FA foram anticoagulados. O seguimento médio foi de 736,7 
dias [intervalo 143 - 1185]. Houve uma recorrência.

CONCLUSÃO | Nos doentes do nosso estudo, a colocação do registador de eventos implantável ocorreu após a fase aguda 
do AVC e apresentou um bom rendimento na identificação de FA. Como uma maior duração de monitorização permite um 
maior rendimento diagnóstico, sugerimos a colocação do registador de eventos implantável em doentes com ESUS quando 
a investigação diagnóstica é inconclusiva.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.12 | Cardiopatia auricular esquerda em doentes com AVC isquémico embólico de fonte 
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INTRODUÇÃO | A cardiopatia auricular esquerda (CAE) foi identificada como preditora independente de ocorrência de fibri-
lhação auricular (FA) e de AVC isquémico (AVCi). A sua frequência é mais elevada em doentes com AVCi embólico de fonte 
indeterminada (ESUS) do que em doentes com AVCi não-cardioembólicos, sugerindo um papel etiológico da CAE no pri-
meiro grupo. A definição de CAE não contempla extrassístoles supraventriculares (ESSV) frequentes, marcador de disfunção 
auricular que também se associa de forma independente à ocorrência de FA e AVCi. 

OBJETIVOS | Descrever a importância da CAE em doentes com ESUS e estudar o impacto da inclusão das ESSV frequentes 
nos critérios de CAE.

METODOLOGIA | Revisão dos doentes com AVCi admitidos no serviço de Neurologia entre 2014 2019 e seleção dos doentes 
com ESUS. CAE foi definida de acordo com 2 critérios (CAE2: diâmetro da aurícula esquerda e força terminal de onda P na 
derivação V1 – FTPV1) ou com 3 critérios (CAE3: adicionalmente número de ESSV/hora). Comparação das características clí-
nicas do grupo sem CAE e com CAE. Análise de sobrevida para ocorrência de FA, recorrência de AVCi e morte de acordo com 
CAE2 e CAE3. Comparação de curvas ROC dos parâmetros de disfunção auricular para ocorrência dos eventos de interesse.

RESULTADOS | 123 doentes com ESUS, dos quais 43 (35.0%) com CAE2. O grupo com CAE2 era mais velho (p=0.007), mais 
frequentemente apresentava hipertensão arterial (p=0.004) e níveis de colesterol total mais baixo (p=0.044) que o grupo sem 
CAE2. Durante um seguimento mediano de 21 meses (IQR=9-35), a incidência de FA foi mais elevada tanto na CAE2 (p=0.038) 
como na CAE3 (p=0.001). Não se verificaram diferenças entre os grupos com ou sem CAE quanto à recorrência de AVCi ou 
morte. Dos 3 parâmetros de disfunção auricular, o número de ESSV/hora foi associado a maior área sob a curva para a ocor-
rência de FA (AUC=0.822). Na regressão de Cox com inclusão dos 3 parâmetros, os predictores independentes de incidência 
de FA foram a FTPV1>5000 µV·ms (HR=5.12, IC95%=1.28-20.56, p=0.021) e >30 ESSV/hora (HR=13.02, IC95%=3.57-47.56).

CONCLUSÃO | Entre os doentes com ESUS, o subgrupo com CAE apresenta características clínicas diferentes do grupo sem 
CAE. A incidência de FA durante o seguimento é mais elevada no grupo com CAE. O facto das ESSV frequentes também se 
associarem de forma independente a incidência FA e de terem melhor desempenho diagnóstico do que os restantes parâ-
metros de disfunção auricular suporta a sua inclusão nos critérios de diagnóstico de CAE.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.13 | Acuidade Diagnóstica Da Abordagem Suboccipital No Diagnostico De Shunt Direito-
Esquerdo Por Doppler Transcraniano 
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Faculdade Medicina de Lisboa

INTRODUÇÃO |  O foramen ovale patente (FOP) é uma lesão cardíaca congênita que frequentemente persiste na idade adul-
ta (25%). Embora a maioria dos pacientes com FOP seja assintomática, existe evidência crescente de ser uma causa de AVC, 
especialmente nos indivíduos jovens. O Doppler Transcraniano com injeção de soro agitado (DTC-c) por via transtemporal, 
é usado para a pesquisa de shunt direito-esquerdo, permitindo inclusive identificar fontes não-cardíacas, e quantificar o 
tamanho do shunt. 
É previamente conhecido que uma janela óssea temporal inadequada impossibilita o uso do DTC-c por via transtemporal em 
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cerca de 10% dos casos. A insonação suboccipital da circulação posterior poderá ser uma alternativa sensível para minimizar a 
falha na triagem transtemporal e detetar a presença de shunt, contudo não existem dados que validem esta conduta.

OBJETIVO | Comparar a acuidade diagnóstica da abordagem suboccipital com a transtemporal, na pesquisa de shunt di-
reito-esquerdo por DTC-c.

METODOLOGIA | Foi utilizada uma Coorte prospetiva, de doentes com AIT/AVC avaliados no Laboratório de Hemodinamica 
Cerebral entre Setembro e Dezembro 2019 para avaliação de shunt-direito esquerdo. Foi realizada a avaliação por DTC-c 
com abordagem transtemporal bilateral (ACM’s) e comparada com a abordagem por via suboccipital (Artéria Basilar) com 
e sem a realização da Manobra Valsalva (MV). Os sinais microembólicos (MES) foram quantificados em: 0= negativo; 1-25= 
isolados; > 25 MES = “chuveiro”; incontáveis = “cortina”. Comparou-se o número de MES, quantificado nas duas vias de abor-
dagens, utilizando-se o teste Kappa-Cohen.

RESULTADOS | Foram incluídos 32 pacientes, com idade média de 55.8 anos, com desvio padrão de 10.2, compreendendo 
45,5 % mulheres.  O valor do teste Kappa-Cohen para a concordância sem Manobra de Valsalva foi de 0.89 com erro padrão 
0.73. A concordância com a realizaçao da Manobra de Valsalva foi 0.86 com erro padrão 0.08.

CONCLUSÕES | Verificou-se uma concordância quase perfeita entre as duas abordagens. A via suboccipital surge como 
uma alternativa a considerar na pesquisa de shunt direito-esquerdo, quando não for possível utilizar a via de abordagem 
transtemporal.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.14 | A avaliação da distensibilidade carotídea numa coorte de doentes hipertensos

Autores: Ana Monteiro1, Rafael Dias2,3,4, Cármen Ferreira5, Pedro Castro2,3,5, Jorge Polónia5,6, Elsa Azevedo3,4,5

Instituições: 1 - Departamento de Neurologia, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Matosinhos, Portugal; 2 - 
Departamento de Neurologia, Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal; 3 - Departamento de Neurologia, Centro 
Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal; 4 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
5 - Unidade de Neurossonologia, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal; 6 - Unidade de Hipertensão, 
Hospital Pedro Hispano EPE, ULS. Matosinhos, Portugal
Endereço postal: Departamento de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Alameda Professor Hernâni 
Monteiro, 4200-319 Porto, Portugal
Correio eletrónico: rafael27dias@gmail.com

INTRODUÇÃO | Os fatores de risco vascular estão associados a um endurecimento progressivo da parede arterial e redução 
da sua distensibilidade ainda em fase pré-sintomática. Esta rigidez arterial pode ser avaliada de modo não invasivo por 
ultrassonografia carotídea o que tem despertado o seu interesse como ferramenta simples de estudo no desenvolvimento 
de doenças cerebrovasculares.

OBJETIVOS | Propusemo-nos a avaliar a espessura íntima-média (EIM) e os diferentes índices de distensibilidade carotídea, 
nomeadamente, Carotid Arterial Strain (CAS), Arterial Compliance (AC), arterial distensibility (AD), Stiffness Index (SI), Pres-
sure-strain modulus (PSM) e Young Elastic Modulus (YEM) numa coorte de doentes com hipertensão arterial crónica de uma 
consulta da especialidade.

METODOLOGIA | Registaram-se dados demográficos e fatores de risco vascular. Os doentes foram avaliados em supino com 
ultrassonografia carotídea em modo-B tendo sido identificada a carótida comum direita em plano longitudinal. Registou-se 
o valor de EIM conforme os critérios de Manheim. Foram gravados vídeos da mesma secção arterial durante pelo menos 5 
ciclos cardíacos completos. Mediu-se a pressão arterial em supino. Analisamos a correlação entre os parâmetros de disten-
sibilidade, EIM, e variáveis clínico-demográficas. 
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RESULTADOS | Foram avaliados 46 casos. A EIM não se correlacionou de modo significativo com os vários índices de distensibi-
lidade, exceto o SI (Rho Spearmen (rs) = 0.341, p=0.020). A EIM mostrou uma correlação positiva com a idade (r = 0.425, p=0.003). 
Por outro lado, a maioria dos parâmetros de distensibilidade (AC, YEM e PSM) não se correlacionam com a idade mas antes 
com a pressão arterial sistólica (AC: rs = -0.435, p=0.003; YEM: rs = 0.373, p=0.011); PSM: rs = 0.412, p=0.004). A AD, por seu turno, 
correlaciona-se tanto com a pressão arterial sistólica (rs = -0.338, p=0,021) como com a idade (rs = -0.453, p=0,002).

CONCLUSÃO | A espessura da íntima média, geralmente utilizada para traduzir o dano vascular crónico dos fatores de risco 
vascular, é influenciada significativamente pela idade. No entanto, os índices de distensibilidade parecem traduzir o en-
durecimento arterial patológico independentemente do normal envelhecimento vascular. As introduções dos parâmetros 
de distensibilidade obtidos por ultrassonografia carotídea parecem ser promissores para o estudo dos diferentes aspetos 
patofisiológicos da doença vascular precoce. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.15 | Incidência de oclusão de grande vaso – estudo epidemiológico de base hospitalar

Autores: Inês Gomes1, Carolina Fernandes1, Joana Lopes1, Patrícia Marques1, João Sousa1, Cláudia Lima1, Rita Rodrigues3, 
Cátia Faria3, Maria João Palavras3, Joana Duarte4, Filipa Batista5, Rita Reigota4, João Fonseca6, Orlando Galego7, Ricardo 
Veiga7, César Nunes7, Egídio Machado7, Cristina Duque1,2, Luciano Almendra1,2, Cristina Machado1,2, Bruno Rodrigues1,2, Carla 
Cecília Nunes1,2, Fernando Silva1,2, Gustavo Santo1,2, João Sargento Freitas1,2

Instituições: 1 - Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 – Unidade de AVC, Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra; 3 – Medicina Interna, Centro Hospitalar de Leiria; 4 – Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; 5 – Medicina Interna, Hospital Distrital da Figueira da Foz; 6 – Medicina Física e Reabilitação, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra; 7 – Neurorradiologia de Intervenção, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Endereço postal: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Praceta, R. Prof. Mota Pinto, 3000-075, Coimbra
Correio eletrónico: ines.rebelogomes@gmail.com

INTRODUÇÃO | O uso crescente das terapêuticas de revascularização, nomeadamente da trombectomia mecânica, permi-
tiu uma redução da morbi-mortalidade em AVC por oclusão de grande vaso (LVO). Conhecer a sua incidência global poderá 
ajudar a prever o número de doentes que beneficiarão de tratamento endovascular, contribuindo para uma melhor organi-
zação das unidades assistenciais.

OBJETIVOS | Estimar a incidência de AVC isquémico por LVO na área geográfica de influência direta do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC).

METODOLOGIA | Estudo epidemiológico de base hospitalar. Foram recrutados todos os casos de doença cerebrovascular 
ocorridos no ano de 2018, respetivos a doentes residentes nos concelhos de referenciação direta e exclusiva do CHUC. Fo-
ram também contactadas todas as unidades hospitalares privadas nesta área geográfica. Recolhidos dados demográficos e 
clínicos, etiologia do AVC, tratamento efetuado, escala de Rankin modificada (mRS) prévia e aos três meses após o evento. 
Definiu-se LVO como oclusão da artéria carótida interna intracraniana, artéria cerebral média (ACM) - segmentos M1 e M2 
proximal e artéria basilar, confirmada (angio TC, angio-RM, angiografia clássica, eco-Doppler) ou presumida por hiperden-
sidade de vaso inequívoca em TC-CE.

RESULTADOS | Incluídos 865 casos de AVC, dos quais 737 (85.2%) corresponderam a eventos isquémicos. Identificada LVO 
em 218 casos (29.6%), sendo 76 (34.9%) do sexo masculino, com uma idade média de 80,1 anos (DP 10.5) e 73.9% eram 
funcionalmente independentes (mRS 0-2). As LVO registaram-se predominantemente na circulação anterior (96.3%, vs. 
3.7% circulação posterior), sendo a ACM-M1 o local mais afetado (n=124, 57.3%). As etiologias mais frequentes foram a 
cardioembólica (n=116, 53.2%), aterotrombótica (n=34, 15.6%) e indeterminada em 59 casos (27.1%). Realizado tratamento 
endovascular em 86 (39.5%) casos de LVO e fibrinólise isolada em 26 (11.9%). Dos casos submetidos a trombectomia, 39.3% 
mantiveram independência funcional. Estimou-se uma incidência total de LVO de 52,8/100.000 habitantes/ano, sendo de 
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39/100.000/ano em doentes previamente independentes; foram realizadas 20,84 trombectomias/100.000 habitantes/ano.

CONCLUSÃO | No nosso estudo, as LVO foram responsáveis por cerca de 30% dos AVC isquémicos. Foi realizado tratamento 
endovascular em, aproximadamente, 40% dos casos, número ainda relativamente baixo para a incidência estimada de LVO, 
antevendo-se assim que o número de tratamentos atuais ainda é significativamente inferior ao seu potencial.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.16 | Disseção arterial cervical: uma análise de recorrência

Autores: Filipa Meira Carvalho1, Ana Rita Silva1, Jorge Diogo da Silva2, Joana Pinto1, Diana Matos3, José Manuel Amorim4, José 
Nuno Alves1, João Pinho5, Carla Ferreira1

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 2 - Instituto de Investigação em Ciências da Vida 
e da Saúde (ICVS), Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga, Portugal; 3 - Serviço de Neurologia, Unidade Local de 
Saúde Alto Minho, Viana do Castelo, Portugal; 4 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal; 5 - Serviço 
de Neurologia, Hospital Universitário RWTH Aachen, Alemanha
Endereço postal: Hospital de Braga, Sete Fontes – São Vítor, 4710-243, Braga
Correio eletrónico: filipacmeirac@gmail.com

INTRODUÇÃO | A disseção arterial cervical (DAC) é uma causa comum de AVC em adultos jovens, tipicamente associada 
a bom prognóstico. Em estudos prévios, foi associada a um elevado risco de recorrência de eventos e, recentemente, de 
novas disseções. Diferentes estratégias de vigilância e terapêutica têm sido utilizadas para reduzir este risco, não estando 
ainda definida a superioridade de qualquer uma.

OBJETIVOS | Avaliar a recorrência de eventos clínicos na DAC, associados ou não à ocorrência de nova disseção. 

METODOLOGIA | Estudo retrospetivo de doentes admitidos num centro entre janeiro/2012 e junho/2019. Recolheram-se 
dados sociodemográficos e clínicos relevantes. A recorrência foi definida pela ocorrência de novos eventos (AVC, AIT ou 
sintomas locais - cefaleia/cervicalgia, Horner e parésia de pares cranianos) e dividida em precoce (<1mês) ou tardia (>1mês). 
A ocorrência de uma nova disseção, em território vascular distinto do primeiramente atingido, foi também avaliada. A re-
gressão de Cox foi utilizada para estimativa de preditores de recorrência. 

RESULTADOS | Foram incluídos 63 doentes com DAC, com predomínio (63,5%) do sexo masculino e idade média ao 
diagnóstico de 47,1 anos. O AVC isquémico foi a primeira apresentação clínica em 77,8% dos doentes, AIT em 9,5% e 
sintomas locais isolados em 12,7%. A dor (cefaleia e/ou cervicalgia) estava presente em 63,5%. A maioria das disseções 
(60,3%) localizava-se em território carotídeo. Em 48,3% havia evidência imagiológica de trombo. Cerca de um terço 
dos doentes foi submetido a tratamentos de reperfusão na fase aguda. A antiagregação foi a estratégia preventiva es-
colhida em 63,5% dos doentes. O tempo médio de seguimento foi de 30,3 meses. Um doente (1,6%) mostrava evidên-
cia imagiológica de disseção prévia em território contralateral; sem evidência de nova disseção nos restantes. Doze 
doentes (19,1%) apresentaram recorrência de eventos: precoce em 11 (17,5%) e tardia em 1 (1,6%). Não se verificaram 
diferenças entre doentes hipocoagulados ou antiagregados. A análise univariada mostrou que a apresentação com 
AIT (HR=12.85, IC95%=3.89-42.83, p<0.001) e a presença de fatores de risco vascular (FRV) (HR=7.91, IC95%=1.01-61.88, 
p=0.049) se associam a aumento do risco de recorrência precoce. Um ano após evento inicial, 88,9% dos doentes 
apresentavam mRankin 0 2.

CONCLUSÕES | O risco de recorrência clínica na DAC é maior no primeiro mês, particularmente nos doentes que se apre-
sentam com AIT ou com FRV; facto que deve influenciar a terapêutica e vigilância destes doentes. A recorrência tardia 
e ocorrência de novas disseções poderão estar subestimadas neste estudo pelo curto tempo de seguimento e pelo seu 
carácter retrospetivo.
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CO.17 | Que doentes beneficiam de reavaliação por tomografia computorizada quando 
transferidos para tratamento endovascular por AVC isquémico agudo?

Autores:  João André Sousa1, Luís Rito Cruz2 , Joana Simões3 , Leonor Santos-Martins4, Cristina Duque1, Luciano Almendra1, 
Carla Cecília1, Cristina Machado1, Bruno Rodrigues1,Orlando Galego4, César Nunes4, Ricardo Veiga4,  Egídio Machado4, 
Fernando Silva1, Gustavo Santo1, João Sargento-Freitas1.4

Instituições: 1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 – Serviço de Imagem Médica, 
Departamento de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 – Serviço de Medicina Interna, Hospital 
de Santa Maria, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 4 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Correio eletrónico: sousajoaoandre@gmail.com

INTRODUÇÃO | Atualmente não existe evidência que suporte a decisão de reavaliação imagiológica por tomografia compu-
torizada (TC) prévia a tratamento endovascular (TEV) em doentes transferidos de unidades primárias por Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) isquémico com oclusão de grande vaso (LVO).

OBJETIVO | Identificar que doentes beneficiam de reavaliação por TC numa população de doentes transferidos de um hos-
pital primário para TEV.

METODOLOGIA | Análise de coorte histórica dos dados colhidos num centro hospitalar terciário. Incluímos doentes admiti-
dos desde 1/1/2016 até 31/12/2018, transferidos de unidades primárias de AVC com LVO da circulação anterior documenta-
da para realização de TEV. Foram excluídos doentes que não realizaram TEV por demonstração de recanalização prévia ao 
tratamento. Comparámos dois grupos de doentes. O primeiro que compreende doentes com potencial benefício na reava-
liação prévia por TC, em que se incluíram doentes doentes sem indicação para TEV após reavaliação imagiológica e aqueles 
sem reavaliação submetidos a TEV e com mRS>2 aos 3 meses. O segundo grupo inclui doentes sem benefício de reavaliação 
por TC, constituído por doentes submetidos a TEV com mRS<=2 aos 3 meses, com ou sem reavaliação prévia por TC. Anali-
sámos variáveis clínicas e imagiológicas recolhidas no hospital primário. Calculámos o score de colateralidade com base na 
escala de Tan (TS). Fizemos uma análise estatística descritiva e inferencial entre grupos. Efetuámos uma regressão logística 
multivariada e desenhámos curvas Receiving Operating Characteristic (ROC) para identificar pontos ótimos de corte.

RESULTADOS | Durante o período de estudo foram transferidos 417 doentes por LVO. Identificámos 161 doentes no grupo 
com benefício em TC prévia e 115 doentes sem benefício. Constatámos que a colateralidade (OR:3,77; IC95%:2,206-6,456; 
p<0,001), o ASPECTS inicial (OR:1,38; IC95%:1,002-1,907; p=0,048), o NIHSS inicial (OR:0,93; IC95%:0,884-0,986; p=0,014) e a 
idade (OR:0,966; IC95%:0,940-0,993; p=0,013) foram preditores independentes de ausência de benefício com a reavaliação 
por TC. Os pontos de corte com melhor acurácia na previsão dos melhores candidatos a reavaliação por TC foram idade >= 
80, NIHSS >= 17 e ASPECTS <= 8.

CONCLUSÃO | Doentes transferidos de um centro primário para TEV com idade igual ou superior a 80, NIHSS inicial igual ou 
superior 17, ASPECTS inicial igual ou inferior a 8 e colateralidade reduzida (TS<2) poderão beneficiar de reavaliação por TC 
prévio ao tratamento.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.18 | Falsos AVCs em homens e mulheres internados numa unidade de AVC

Autores: Mariana Vargas, Patrícia Canhão, Teresa Pinho e Melo , José Ferro , Ana Catarina Fonseca
Instituição: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Endereço postal: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). Hospital de Santa Maria. Edifício Egas Moniz. 
Avenida Prof. Egas Moniz. 1649-028, Lisboa
Correio eletrónico: mariana.a.vargas@gmail.com
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INTRODUÇÃO | Nos últimos anos têm sido reportadas diferenças, consoante o sexo, nos cuidados agudos prestados  no 
AVC. O número de falsos AVCs  é um marcador da qualidade dos cuidados prestados ao AVC na fase aguda.  Se este valor 
for excessivamente baixo, alguns AVCs poderão estar a passar despercebidos; se este valor for excessivamente alto implica 
custos em termos de internamento, iatrogenia e meios complementares de diagnóstico.

OBJETIVOS | Verificar se existem diferenças na percentagem de falsos AVCs internados consoante o sexo, avaliar os falsos 
AVCs mais frequentes em cada género e se existem diferenças nos sintomas de apresentação e tratamento de fase aguda 
com rtPA.

METODOLOGIA | Estudo de coorte retrospectivo de uma Unidade de AVC entre 2007 e 2017. Foram incluídos os doentes 
com o diagnóstico de alta de falso AVC. Os doentes tinham sido observados inicialmente no serviço de urgência por neuro-
logistas ou internos de neurologia e admitidos com a hipótese de AVC. As variáveis recolhidas incluíram: sexo, sintomas e 
NIHSS na apresentação, tratamento e diagnóstico final. As variáveis categóricas foram comparadas utilizando o teste qui-
-quadrado ou teste exacto de Fisher. As variáveis quantitativas contínuas foram avaliadas utilizando o teste T-Student ou 
teste de Mann-Whitney. O nível de significância estatística foi p<0.05.
 
RESULTADOS | Dos 2429 doentes internados, 354 (14%) foram falsos AVCs. Verificou-se que mais mulheres que homens 
foram falsos AVCs (16% versus 9%,p<0.0001).  As mulheres com falso AVC tinham menos idade que os homens ( 52 ± 16 
anos versus 57 ± 15 anos, p=0.01). Não existiu diferença estatisticamente significativa no NIHSS (F  1[0-3] ;M 1[0-3] p=0.36). 
Os sintomas mais frequentes nas mulheres foram: sintomas sensitivos (n=76, 36.4%), diminuição da força muscular (n=72, 
34.4%) e vertigem (n=62, 29.7%). Os sintomas mais frequentes nos homens foram: cefaleia (n=42, 29%), diminuição da força 
muscular (n=42,29%) e sintomas sensitivos (n=40, 27.6%). Os diagnósticos finais mais comuns nas mulheres foram síndrome 
vertiginoso periférico (26.3%) e patologias neurológicas funcionais (14.4%). Nos homens foram mais frequentes: síndrome 
vertiginoso periférico (22.2%) e mononeuropatia aguda/neuropatia isolada de um par craniano (13.9%). Não foram obser-
vadas diferenças  estatisticamente significativas nos falsos AVCs submetidos a rt-PA(p=0.18).

CONCLUSÃO | No nosso estudo existiu uma maior proporção de internamentos por Falsos AVCs em doentes do sexo femi-
nino. A hipótese de que as doentes do sexo feminino recebem piores cuidados no AVC, como referido na literatura, no que 
diz respeito a este marcador de qualidade, não se verificou na nossa amostra. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.19 | Recorrência vascular após acidentes isquémicos transitórios com ou sem sintomas não 
focais acompanhantes 

Autores: Mónica Santos1, Patrícia Canhão1,2

Instituições: 1 - Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Serviço de Neurologia, Hospital Santa Maria/Centro 
Hospitalar Lisboa Norte; 2 - Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Molecular
Endereço postal: Mónica Santos - Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Serviço de Neurologia, Hospital Santa 
Maria/Centro Hospitalar Lisboa Norte; Avenida Professor Egas Moniz; 1649-035 Lisboa, Portugal.

INTRODUÇÃO | Alguns estudos sugerem que doentes com acidente isquémico transitório (AITs) com sintomas não focais 
ocorrendo em simultâneo com os sintomas focais têm risco mais elevado de acidente vascular cerebral (AVC) e cardiopatia 
isquémica. 

OBJETIVOS: Comparar a recorrência vascular em doentes com AIT com e sem sintomas não focais durante um ano de 
seguimento. 

METODOLOGIA | Estudo observacional de doentes com AIT avaliados de forma consecutiva em consulta de AIT entre Março 
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2004 e Março 2011. O prognóstico primário foi um prognóstico composto de vários eventos vasculares [AIT, AVC, enfarte 
agudo do miocárdio (EAM) ou morte vascular] no primeiro ano pós-AIT. Os prognósticos secundários incluíram a ocorrência 
de cada um dos eventos vasculares individualmente, no mesmo período de tempo. Usou-se o método de Kaplan-Meier 
para testar o risco cumulativo de eventos recorrentes, e a regressão de Cox para comparar o risco de recorrência consoante 
a presença ou ausência de sintomas não focais [Hazard ratios (HR)].

RESULTADOS | Incluíram-se 429 doentes com AIT, 100 (23,3%) com sintomas não focais. Os sintomas não focais mais fre-
quentes foram sintomas cardíacos ou vegetativos, tontura não rotatória, instabilidade da marcha inespecífica. No primeiro 
ano de seguimento, o prognóstico primário ocorreu em 65 doentes (16%; IC 95%, 12%-19%): AVC em 28 doentes; AIT em 31 
doentes; EAM em dois doentes; morte vascular em dois doentes. A frequência do prognóstico primário foi semelhante em 
doentes com ou sem sintomas focais [16 eventos (17,0%; IC 95%, 10 – 24) vs. 49 eventos (15,7%; IC 95%, 12 – 20); HR, 1,13; IC 
95%, 0,64–1,98; p=0,681). Não houve diferença significativa na frequência de cada um dos prognósticos secundários entre 
doentes com e sem sintomas focais. 

CONCLUSÃO | Quase um quarto dos doentes com AIT apresentaram sintomas não focais em simultâneo com os sintomas 
focais. Ao contrário do que foi apontado em alguns estudos, a sua ocorrência não aumentou o risco de eventos vasculares 
no primeiro ano de seguimento. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.20 | Endarterectomia carotídea após acidente vascular cerebral – um caso de referenciação 
inter-hospitalar de sucesso

Autores: António Pereira Neves1,2, João Rocha Neves1,2, Alfredo Cerqueira1, Vítor Tedim Cruz3, Vasco Barreto4, José Fernando 
Teixeira1

Instituições: 1 - Departamento de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e Universitário São João, Porto; 2 
- Faculdade Medicina Universidade do Porto, Porto; 3 - Serviço de Neurologia do Departamento de Medicina do Hospital 
Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Porto; 4 - Serviço de Medicina Interna do Departamento de Medicina 
do Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Porto
Endereço postal: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 Porto
Correio eletrónico: antonio.hpneves@gmail.com

INTRODUÇÃO | Estima-se que 10-15% dos AVC resultam de embolismo proveniente de estenose carotídea superior a 50%. 
A intervenção carotídea na doença sintomática em doentes com estenoses entre 50-99% está recomendada, devendo ser 
realizada até 14 dias desde o evento índex, preferencialmente por endarterectomia carotídea. Desde 2015 que o Serviço de 
Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), em colaboração com os Serviços de 
Medicina e Neurologia do Hospital Pedro Hispano (HPH), criaram sinergias para contribuir para o melhor tratamento dos 
doentes com indicação na fase sintomática aguda desta última instituição.

OBJECTIVOS | Avaliar a qualidade da resposta da referenciação precoce e preferencial com resultados aos 30 dias.

METODOLOGIA | Análise retrospetiva das endarterectomias carotídeas realizadas desde 1 de Janeiro de 2015 até 12 de 
Dezembro de 2019 no CHUSJ em doentes referenciados pelo HPH. Resultados aos 30 dias pós-intervenção. 

RESULTADOS | Foram identificados 42 doentes (8% do total de endarterectomias no CHUSJ no período). A idade média foi 
de 68,2 ± 8,9 anos e 83,3% eram do sexo masculino. O evento neurológico foi AVC em 81% e AIT nos restantes 19%. Um total 
de 36 doentes (85,7%) foram submetidos a cirurgia em período janela, tendo sido a mediana de espera entre o evento índex 
e a intervenção cirúrgica de 9,5 dias. A mediana desde o dia de internamento no CHUSJ até à cirurgia foi de 1 dia. 
O método anestésico de eleição foi anestesia regional (92,9% dos casos). Na maioria dos casos foi realizada endarterectomia 
carotídea com encerramento com patch (81%). Nos restantes foi usada a técnica de eversão (14,3%) ou encerramento 
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direto (4,8%). A sobrevivência aos 30 dias foi de 100%. Um doente (2,4%) sofreu AVC de novo. Em 2 doentes (4,8%) houve 
necessidade de re-intervenção por hematoma cervical.

CONCLUSÃO | Este estudo retrospetivo demonstra elevada qualidade na referenciação inter-hospitalar, tendo a grande 
maioria dos doentes sido submetidos a endarterectomia carotídea no período janela e com uma mediana entre o evento 
neurológico e a cirurgia semelhante à verificada noutros países europeus. Registam-se excelentes resultados aos 30 dias 
que cumprem as exigências estabelecidas pelas sociedades europeias e internacionais. Contudo, existe espaço para melho-
ria, nomeadamente conseguindo intervencionar todos os doentes dentro do período janela, indicador de qualidade assis-
tencial e estímulo para ambas as instituições incrementarem a colaboração elevando a importância clínica deste protocolo, 
que se propõe ser designado de Via Verde Doença Carotídea Extracraniana Sintomática. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.21 | Caraterização do funcionamento da via verde avc e das unidades de avc nos 
estabelecimentos hospitalares que realizam tratamento trombolítico

Autores: Luísa Fonseca1,7, José Roriz2,7, Gustavo Santo3,7, Ana Gomes4,7, Ana Paiva Nunes5,7, Miguel Rodrigues6,7

Instituições: 1 - Unidade AVC, Centro Hospitalar Universitário S. João; 2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga; 3 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário Coimbra; 4 - Serviço de Medicina, Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu, 5 - Unidade Cerebrovascular Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 6 - Serviço de Neurologia Hospital 
Garcia de Orta; 7 - Grupo de Trabalho Unidades de AVC da SPAVC

INTRODUÇÃO | A implementação da Via Verde AVC (VVAVC) e o surgimento das unidades de AVC(UAVC) tiveram um papel deter-
minante na diminuição da mortalidade por AVC na última década e na melhoria dos cuidados no AVC agudo. O funcionamento 
da VVAVC e a realidade das Unidades de AVC é diversa, com diferentes modelos organizativos e de recursos humanos.

OBJETIVOS | Caracterizar a VVAVC e a estrutura funcional das várias UAVC do país. 

METODOLOGIA | Inquérito eletrónico, enviado a coordenador da UAVC/responsável pela VVAVC, com dados sobre o fun-
cionamento da VVAVC e características da UAVC, com base nas recomendações da European Stroke Organization(ESO) e na 
norma 015/2017 da DGS.

RESULTADOS | Foram obtidas 36 respostas de 39 hospitais. Relativamente aos critérios obrigatórios pela ESO, dos 36 hospi-
tais todos têm equipamento de TC e realizam trombólise. Existe serviço de Neurologia em 83% deles, sendo que em 20 esta 
especialidade está presente na urgência. Apenas 5 não têm UAVC. Dos hospitais com UAVC 55% são coordenadas por Medi-
cina Interna, 42% por Neurologia, tendo uma delas coordenação partilhada. Em 55% dos hospitais com Unidade existe um 
médico com experiência em UAVC/VVAVC em presença física 24/7, 35% têm Neurologista com experiência em UAVC/VVAVC 
em presença física ou prevenção 24/7. Apenas um não tem equipa de enfermagem dedicada, 4 não têm terapeuta da fala e 
o técnico de TC não está em presença física 24/7 em 2 hospitais. O protocolo de pesquisa de disfagia é utilizado em 93% das 
unidades.Nos 31 hospitais com UAVC existe TC/Angio-TC urgente 24/7 disponível < 30 minutos para os doentes candidatos 
a terapêutica aguda, a neurossonologia está disponível <24h em 58% dos casos e em 42% existe central de monitorização 
automática com deteção de eventos arrítmicos. Somente em 3 não é realizada monitorização regular e documentados os 
tempos porta-agulha e complicações da trombólise e em 14 é feita estatística do número de exames realizados.
Em 5 das unidades existem <6 camas dedicadas e em 3 são admitidos < 200 AVC agudos/ano. Nove das unidades são cen-
tros de referenciação para trombectomia.

CONCLUSÕES | Os dados revelam que a maioria das unidades apresenta constrangimentos relevantes na infraestrutura e 
capital humano, sendo que apenas 3 cumprem os requisitos mínimos obrigatórios que permitiriam certificação das UAVC 
pela ESO, estando uma delas já certificada. Entendemos assim que se justifica um plano de ação local que permita a cada 
UAVC/VVAVC evoluir para parâmetros organizacionais e de qualidade requeridos pela ESO.
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CO.22 | Stent na estenose da basilar: a experiência de um centro

Autores: Manuel Machado1, Filipa Pedro1,2, Alberto Fior1, Isabel Fragata1, João Reis1, Ana Paiva Nunes1

Instituições: 1 - Unidade Cerebrovascular, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Cen-
tral; 2- Serviço de Medicina Interna, Hospital Distrital de Santarém 
Endereço postal: Hospital de S. José, Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa
Correio eletrónico: manuelsmachado@gmail.com

INTRODUÇÃO | A angioplastia com stent intracraniano é um procedimento ainda controverso tanto na circulação anterior 
como na posterior. Pretendemos com esta análise rever os resultados do nosso centro, na colocação de stents em doentes 
sintomáticos com estenoses graves ou oclusão da artéria basilar (AB).

METODOLOGIA | Revisão retrospectiva baseada na recolha de informação na base de dados do serviço entre Janeiro de 
2015 e Junho de 2019. Foram incluídos doentes sintomáticos que apresentavam estenoses da AB pré-oclusivas ou oclusivas, 
que foram submetidos a tratamento endovascular com colocação de stent. Analisaram-se os dados clínicos, imagiológicos 
e aspectos técnicos relativos ao procedimento. 

RESULTADOS | Vinte e quatro doentes foram tratados com angioplastia por “self-expanding stenting”. Dezanove eram do 
género masculino e 5 feminino, com idades entre os 44 e 81 anos. (idade média, 69.8 anos). Vinte e dois apresentaram-se 
com AVC da circulação posterior e 2 com acidentes isquémicos transitórios (AIT) de repetição. No total 10 tinham tido pre-
viamente AITs (41%). Todos tinham um mRS prévio ≤ 2. Nove doentes apresentavam oclusão da AB e foram submetidos a 
colocação de stent após a trombectomia. Os restantes (15 doentes), apresentavam uma estenose grave (80-99%). Em 13 
doentes o stent foi colocado em fase aguda do AVC (≤24H). Observaram-se 2 rupturas da AB, 3 dissecções das vertebrais e 
3 doentes faleceram por complicações do procedimento. Aos 3 meses, 11 doentes permaneceram com mRS ≤ 2, 5 doentes 
permaneceram com incapacidade funcional moderada (mRS 3-4), 2 doentes em síndrome de locked-in e 5 doentes falece-
ram. Em 1 doente não foi possível obter o mRS aos 3 meses. Relativamente à restenose intrastent (RIS) aos três meses, 13 
doentes não apresentaram estenose significativa (<50%), e 1 doente com uma estenose significativa (>50%) e 1 com oclusão 
intrastent. Não obtivemos dados da RIS em 5 doentes.    

CONCLUSÕES | A estenose da AB sintomática é uma condição grave com morbimortalidade elevada. No nosso estudo, o 
tratamento endovascular com colocação de stent mostrou ser um procedimento relativamente seguro em doentes selec-
cionados e com relativo bom prognóstico aos 3 meses, já que aproximadamente metade dos doentes permaneceu com um 
baixo grau de incapacidade e quase todos não apresentavam reestenose.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.23 | Retrato atual da transmissão de imagem inter-hospitalar em Portugal no âmbito da 
abordagem do AVC agudo

Autores: Gustavo Santo1,4, Ângelo Carneiro2,4, Jaime Pamplona3,4

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Neurorradiologia do 
Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 3 - Serviço de Neurorradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central; 4 - Grupo 
de trabalho de transmissão de imagem inter-hospitalar da Sociedade Portuguesa do AVC
Endereço postal: Serviço de Neurologia – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Praceta Prof. Mota Pinto, 3030-075 
Coimbra
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Correio eletrónico: gustavo.mtato@gmail.com

INTRODUÇÃO | A evidência favorável à trombectomia mecânica nos doentes com AVC isquémico por oclusão de grande vaso, 
surgida em 2015, exigiu uma reformulação do paradigma de atuação clínica e organizacional para permitir que todo o doente, 
independentemente do local onde ocorresse o AVC e o hospital onde fosse primariamente admitido, pudesse ter acesso a este 
recurso terapêutico. Neste contexto, o papel da transmissão de imagem inter-hospitalar assume uma particular relevância. 
Contudo, a sua utilização nacional, no âmbito da articulação entre hospitais, é maioritariamente desconhecida.

OBJETIVOS | Caracterizar a articulação inter-hospitalar no território nacional, por via  de transmissão de imagem (TAC ence-
fálica e angio-TAC cervico-cerebral ± visualização do doente).

METODOLOGIA | Inquérito telefónico ou presencial, efetuado entre Setembro e Outubro de 2019, dirigido aos reponsáveis 
da via verde do AVC e/ou coordenadores da Neurorradiologia de intervenção dos hospitais com Unidade de AVC de nível 
A, em Portugal continental e ilhas, com base na norma 015/2017 da DGS  e nas recomendações de telestroke da European 
Stroke Organization (ESO).

RESULTADOS | Na zona norte, 3 hospitais com Unidades de AVC de nível A funcionam de modo semelhante, com partilha 
bilateral dos exames de imagem através dos sistemas de comunicação e arquivamento de imagens (PACS) entre estes e com 
a maioria dos hospitais  referenciadores. Os exames encontram-se no PACS, sendo possível ao neurorradiologista aceder 
às imagens a partir de qualquer computador intra-hospitalar ou remotamente, via ligação de Virtual Private Network (VPN), 
mediado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Na região centro, existe apenas um hospital com Unida-
de de AVC de nível A, que centraliza na sua estação de trabalho os PACS dos 7 hospitais de nível B com os quais se articula. 
Sempre que a teleconsulta da Via Verde do AVC é solicitada, procede-se à visualização dos exames de imagem e pontual-
mente à observação do próprio doente, maioritariamente via PDS live. Na região sul, com exceção de um centro hospitalar 
(que tem vindo a desenvolver protocolos de acesso unidirecional dos exames de imagem com alguns hospitais contac-
tantes), as imagens dos exames dos doentes são partilhadas preferencialmente por meios não oficiais, salvaguardando a 
ocultação da identidade do doente. No arquipélago da Madeira a transmissão de imagem não é efetuada na medida em 
que a ilha de Porto Santo não dispõe de aparelho de TAC e os Açores estão a implementar um processo de uniformização 
dos sistemas de imagem, ainda não disponível.

CONCLUSÃO | constata-se a existência de uma discrepância relevante e com prováveis implicações clínicas no recurso à 
transmissão de imagem no âmbito do AVC agudo nas várias regiões que compõem o território nacional. Julgamos que urge 
aplicar os modelos que já demonstraram exequibilidade e eficácia às áreas geográficas que carecem deste recurso.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.24 | Trombectomia de repetição para tratamento do AVC nas recorrências precoces – a 
experiência de um hospital terciário

Autores: Carolina Maia1, Luís Cruz1, Orlando Galego1, Joana Pinto1, Ricardo Veiga1, César Nunes1, Cristina Machado2, Carla 
Cecília2, Bruno Rodrigues2, Gustavo Santo2, Fernando Silva2, João Sargento-Freitas2, Egídio Machado1

Instituições: 1 – Departamento de Neurorradiologia, Serviço de Imagem Médica, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; 2 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Endereço postal: Praceta, Rua Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra
Endereço electrónico: carolinamaia.areal@gmail.com

INTRODUÇÃO | O tratamento endovascular (TE) é comprovadamente eficaz no tratamento do AVC isquémico por oclusão 
de grande vaso. No entanto, informação relativa à necessidade e potenciais benefícios de uma segunda trombectomia no 
tratamento do AVC agudo é ainda limitada.  



 14º Congresso Português do AVC | 69

RESUMO DE COMUNICAÇÕES ORAIS

OBJETIVOS | Determinar a frequência, fatores associados e resultados de segunda trombectomia para o tratamento do AVC 
nas recorrências precoces. 

METODOLOGIA | Análise retrospectiva de todos os doentes admitidos num hospital terciário com AVC isquémico por oclu-
são de grande vaso e submetidos a TE, entre Janeiro de 2015 e Novembro de 2019. Selecionados os doentes em que se 
realizou mais que uma trombectomia no mesmo episódio de internamento e avaliadas características clínicas, sucesso da 
recanalização (Thrombolysis in Cerebral infarction 8TICI) ≥ 2b) e impacto funcional à data de alta e aos 3 meses usando a 
modified Rankin Scale (mRS).

RESULTADOS | Dos 1030 doentes submetidos a TE no intervalo de estudo, 5 (0.5%) foram submetidos a mais que uma 
trombectomia. A idade mediana foi de 72 anos (mínimo 53 e máximo 88) e 60% eram do sexo feminino. No primeiro pro-
cedimento, obteve-se recanalização de sucesso em todos os doentes. A mediana de tempo entre o primeiro e o segundo 
procedimento foi de 24 horas (3 casos nas primeiras 24 horas e 2 casos entre as 24-72 horas). Três casos apresentavam 
etiologia cardioembólica (documentada fibrilhação auricular em todos), sendo que em dois desses o vaso ocluído entre 
procedimentos foi diferente. Os restantes dois casos eram de causa ateroesclerótica e ocorreu re-oclusão do mesmo vaso, 
com implantação de stent no segundo procedimento. A recanalização de sucesso na segunda trombectomia foi conseguida 
em 3 dos 5 doentes. Dois casos apresentaram hemorragia intraparenquimatosa tipo 1 (PH1) documentada nas primeiras 
24 horas após o segundo procedimento, sendo que um destes acabou por falecer. Aos 3 meses após o evento apenas um 
doente (20%) apresentava um mRS≤2. 

CONCLUSÃO | A realização de segunda trombectomia é ainda rara em doentes com AVC agudo, mas clinicamente relevan-
te em termos de prognóstico funcional, apresentando apenas um doente um bom resultado a longo prazo. A recorrência 
precoce associa-se a pior resultado clínico dos doentes, o que reforça a necessidade de estratégias de monitorização e 
prevenção de fenómenos de embolização ou re-oclusão.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.25 | Variáveis influenciadoras do resultado funcional de doentes submetidos a trombectomia 
com e sem trombólise prévia

Autores: Manuel Machado1, Marta Alves2,3, Alberto Fior1, Isabel Fragata1, Ana Luísa Papoila2,3, João Reis1, Ana Paiva Nunes1

Instituições: 1 - Unidade Cerebrovascular, Departamento de Neurociências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central; 2 - Gabinete de Análise Epidemiológica e Estatística do CHULC; 3 - Nova Medical School
Endereço postal: Hospital de S. José, Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa
Correio eletrónico: manuelsmachado@gmail.com

INTRODUÇÃO | Actualmente é consensual o tratamento combinado de trombólise endovenosa (TEV) com trombectomia 
mecânica (TM) em oclusões de grande vaso (OGV). Contudo, ultimamente a utilidade da trombólise pré-trombectomia está 
a ser questionada. Este estudo tem como objectivo investigar se o tipo de intervenção - terapia combinada (TEV+TM ) ou TM 
isolada (TMI)  está associada a um bom resultado funcional dos doentes com OGV da circulação anterior. 

METODOLOGIA | Foram analisados dados de uma coorte histórica de doentes com OGV da circulação anterior submetidos 
a TM, quer como procedimento isolado quer em combinação com tratamento prévio com TEV, entre Janeiro de 2016 e De-
zembro de 2018. Foram utilizados modelos de regressão logística para identificar fatores associados a um bom resultado 
funcional aos três meses. 

RESULTADOS | 566 doentes foram identificados, dos quais 375 realizaram a terapia combinada TEV+TM e 171 TMI. Idade, 
género, NIHSS à entrada foram similares entre os grupos (p=0.256; p=0.322; p=0.566, respectivamente). 
Do modelo de análise multivariável vários factores parecem influenciar o Modified Ranking Scale (mRS) aos 3 meses: 1) 
doentes com menos de 75 anos, têm quase 3 vezes maior possibilidade de terem um bom resultado funcional aos três 
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meses (mRS0-2) (OR:2,66; IC95%: 1,72-4,10; p<0,001); 2) doentes sem antiagregacão prévia têm 92% maior possibilidade de 
terem um bom resultado funcional aos 3meses (OR:1,92; IC95%: 1,20-3,07; p=0,006); 3) doentes que têm um mRS prévio 0-2 
têm quase 4 vezes maior possibilidade de terem um bom resultado funcional mRS aos 3 meses (OR:4,31; IC95%: 1,88-9,86; 
p<0,001); 4) por cada aumento de um ponto no NIHSS à entrada há uma diminuição de 11% na possibilidade de terem um 
mRS bom aos 3 meses (OR:0,89; IC95%: 0,86-0,93; p<0,001); 5) doentes que não apresentaram edema cerebral, têm quase 8 
vezes maior possibilidade de terem um mRS aos 3meses 0-2 (OR:7,78; IC95%: 3,29-18,41; p<0,001); 6) doentes que têm um 
TICI final 2b ou 3), têm quase 5 vezes maior possibilidade de terem um mRS aos 3meses entre 0 e 2 (OR:4,58; IC95%: 2,18-
9,63; p<0,001). O tipo de intervenção (TEV+TM ou TMI) embora tenha permanecido no modelo múltiplo, não teve significado 
estatístico (OR:1,08; IC95%: 0,69-1,68; p=0,751).

CONCLUSÃO | Das variáveis estudadas, a idade, doença vascular prévia, grau de autonomia prévio, gravidade do AVC, pre-
sença de edema cerebral e grau de recanalização parecem ser factores que influenciam um bom resultado funcional em 
doentes com OGV da circulação anterior submetidos a TM. Na nossa casuística o tipo de tratamento escolhido, TEV+TM ou 
TMI, não teve influência no resultado funcional dos doentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.26 | Trombectomia mecânica na oclusão isolada da artéria cerebral posterior – a experiência 
de um centro

Autores: Bruno Cunha1, Mariana Baptista1, Isabel Fragata1, Rui Carvalho1 , Jaime Pamplona1, Ana Paiva Nunes2, João Reis1 
Instituições: 1 - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa; 2 - Unidade 
CerebroVascular, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisboa
Endereço postal: Hospital de São José, Rua José António Serrano 1150-199 Lisboa
Correio eletrónico: brunojorgecunha@gmail.com

INTRODUÇÃO | A decisão de recanalização de oclusões isoladas da artéria cerebral posterior (ACP) por trombectomia en-
dovascular mecânica (TEV) não é consensual. A inexistência de ensaios randomizados que comprovem a segurança e sua 
eficácia, para além da ausência de escalas clínicas e imagiológicas específicas (ausência de aceitação universal de adap-
tações como a  posterior circulation Alberta Stroke Program Early CT score e expanded National Institutes of Health Stroke 
Scale) poderá dificultar o acesso aos melhores cuidados em fase aguda. Sabemos, no entanto, que o AVC da ACP pode ter 
importantes consequências negativas na independência funcional e na qualidade de vida dos doentes. 

OBJETIVOS | Revisão da experiência do nosso centro e avaliação da eficácia e segurança da TEV no AVC agudo com oclusão 
isolada da ACP. 

METODOLOGIA | Revisão retrospetiva de todos os doentes consecutivos com AVC e oclusão isolada da ACP submetidos 
a trombectomia endovascular no nosso centro hospitalar, entre janeiro de 2015 e novembro de 2019. Foram avaliados 
dados referentes à taxa de repermeabilização, resultado clínico e funcional, complicações associadas ao procedimento 
e mortalidade.

RESULTADOS | Um total de 24 doentes com oclusão isolada da ACP submetidos a trombectomia endovascular em fase 
aguda no nosso centro. Destes, 13 (57%) foram concomitantemente submetidos a trombólise endovenosa. A técnica de 
aspiração foi utilizada isoladamente em 15 doentes, em 2 recorreu-se a técnica stent retriever e nos restantes 7 optou-se por 
uma abordagem com múltiplas técnicas. Verificou-se uma taxa de repermeabilização favorável (2b/3 na escala thrombolysis 
in cerebral infarction - TICI) de 65%. A taxa de resultado funcional favorável aos 3 meses (acréscimo de 0 ou 1 ao valor de 
base do modified Rankin Scale) foi de 56%. Identificou-se uma taxa de mortalidade aos 90 dias de 21%, sem relação direta 
com o procedimento endovascular.  A taxa de complicações intra-procedimento foi de 13%, com um caso de disseção da 
artéria vertebral e dois casos de migração de trombo para a ACP contra-lateral. Não se registou ocorrência de hemorragia 
intracraniana sintomática.  
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CONCLUSÃO | Numa era em que a TEV é considerada o tratamento de eleição nas oclusões de grande vaso na circulação 
anterior e na artéria basilar, esta técnica parece poder ser igualmente aplicada na oclusão da ACP, com segurança e resul-
tados funcionais favoráveis.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.27 | Trombectomia em doentes com AVC isquémico com mais de seis horas de evolução: o 
estudo de perfusão é mesmo imprescindível?

Autores: Patrícia Marques1, Daniela Soares Santos1, Cristina Duque1, Luciano Almendra1 , Carla Cecília1, Cristina Machado1, Bruno 
Rodrigues1,Orlando Galego2,4, César Nunes2, Ricardo Veiga2, Egídio Machado2, Gustavo Santo1, João Sargento-Freitas1 , Fernando 
Silva1

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Imagem Médica, 
Departamento de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Endereço postal: Praceta, R. Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra
Correio eletrónico: patricia.ror.marques@gmail.com

INTRODUÇÃO | A evidência científica atual recomenda a realização de estudo imagiológico de perfusão para selecionar os 
doentes com AVC isquémico por oclusão de grande vaso (LVO) para trombectomia após as seis horas de instalação do AVC. 
No entanto, as referidas técnicas de imagiologia não estão disponíveis em todos centros.  

OBJETIVOS | Este estudo tem como objetivo analisar os dados de um centro terciário relativamente aos resultados obtidos 
após realização de trombectomia nos doentes com mais de seis horas de evolução clínica selecionados sem realização de 
estudo de perfusão.

METODOLOGIA | Foram analisamos os doentes admitidos na unidade de AVC de um hospital terciário por AVC isquémico e LVO 
submetidos a trombectomia entre abril de 2017 e dezembro de 2018. Foi realizada a caracterização demográfica da população 
e analisados dois subgrupos: o grupo de doentes com tempo instalação-punção femoral superior e inferior a 360min (<6h e 
>6h). O AVC foi classificado de acordo com a apresentação clínica e fisiopatologia subjacente utilizando a Oxford Stroke Clas-
sification. Sinais de enfarte foram documentados de acordo com o Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS). Foram 
apuradas as principais comorbilidades presentes e recolhidos os dados de segurança - rotura de vaso, transformação hemorrá-
gica e morte - e de eficácia – NIHSS à data de alta e estado funcional avaliado pela modified Rankin Scale (mRS) aos três meses.

RESULTADOS | De um total de 407 doentes (idade média 74.3 +- 11.8 anos, sendo 54.1% do sexo feminino), 118 (29%) iniciaram 
trombectomia com mais de seis horas de evolução dos sintomas. Nenhum doente fez estudo de perfusão. Destes 118, 33.0% 
foram AVC identificados ao acordar. A complicação mais frequente foi a transformação hemorrágica (15.6% no grupo <6h  vs 
14.4% no grupo >6h).   A mortalidade hospitalar foi de 14.9% no grupo <6h e 9.3% no grupo >6h e o NIHSS à data de alta de 
12.5+-9.9 no grupo <6h e 11.6+-10.2 no grupo >6h. O mRS aos três meses ≤ 2 foi de 34.8 % no grupo <6h e 39.0% no grupo >6h.

CONCLUSÕES | A realização de trombectomia em janela alargada parece ter resultados semelhantes à realizada antes das 
seis horas de evolução clínica, mesmo na ausência de seleção baseada em estudos de perfusão. Estudos prospetivos e com 
maior número de doentes são necessários para apoiar estes dados.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.28 | World Health Organization Quality of Life-BREF - Versão Aphasia – Friendly

Autores: Ana Araújo1, Pedro Sa-Couto 2, Paula Valente3, Maria Matos3,4
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Instituições: 1 - Terapeuta da Fala, Clínica Viver Melhor, Ermesinde, Valongo; 2 - Professor Auxiliar do Departamento de 
Matemática (DMAT), Universidade de Aveiro, Aveiro; 3 - Terapeuta da Fala, Instituto Português da Afasia, Matosinhos, Porto; 
4 - Terapeuta da Fala, Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Aveiro
Endereço postal: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro - Edifício 30 Agras do Crasto – Campus Universitário 
de Santiago 3810-193 Aveiro
Correio eletrónico: anaaraujo@ua.pt
 
INTRODUÇÃO | As diretrizes internacionais para o tratamento de pessoas com acidente vascular cerebral afirmam que to-
das as informações escritas sobre saúde devem estar num formato Aphasia-Friendly, para que estas fiquem adaptadas às 
dificuldades de compreensão (oral e escrita) e expressão de uma pessoa com afasia. Contudo, as pessoas com afasia (PCA) 
referem que a acessibilidade comunicativa é ainda um problema significativo. O World Health Organization Quality of Life-
-BREF (WHOQOL-BREF), elaborado pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a qualidade de vida a vários níveis, é 
exemplo de um material da área da saúde não adaptado às características desta população. 

OBJETIVOS | Propõe-se a criação de um suporte Aphasia-Friendly ao WHOQOL-BREF, versão portuguesa. 

METODOLOGIA | Recorreu-se ao Focus Group, sendo o grupo de peritos constituído por sete PCA. Foram definidos fatores de 
inclusão e exclusão. Numa primeira fase, foi criado um suporte visual, em PowerPoint, com opções de possíveis adaptações 
do instrumento de avaliação, com base numa revisão da literatura sobre o tema. Além das questões colocadas, foi permiti-
do que as PCA dessem outras opiniões que seriam pertinentes considerar, quanto ao design do instrumento. 

RESULTADOS | Os peritos consideraram que a letra areal e os ícones a cores nas escalas de resposta são facilitadores 
(ambos 100.0%), assim como o destaque de palavras-chave a negrito (57.1%) e em letra maiúscula (42.9%). A utilização 
de suporte gráfico, nomeadamente de fotografias (47.9%) e pictogramas (52.1%) facilitam igualmente a compreensão do 
material apresentado. 

CONCLUSÃO | Foi possível elaborar um suporte Aphasia-Friendly ao instrumento WHOQOL-BREF, versão portuguesa, com al-
gumas adaptações do seu design. Os resultados obtidos vão ao encontro do que é referenciado na literatura internacional 
acerca do tema. Em estudos futuros poderá ser importante considerar a elaboração de suportes diferentes (suporte gráfico rea-
lizado com fotografias ou apenas com pictogramas) de acordo com as dificuldades de compreensão apresentadas pelas PCA.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.29 | Avaliação da Comunicação Funcional na pessoa com afasia pós-AVC: qual o instrumento 
mais eficaz?

Autor: Fernando Garcia
Instituição: Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão (CMRA), Alcabideche, Portugal
Endereço postal: Rua Conde Barão – Alcoitão, 2649-506 Alcabideche
Correio eletrónico: fernando.garcia@scml.pt

INTRODUÇÃO | A Comunicação Funcional é um indicador fundamental do impacto da Afasia no quotidiano das pessoas 
com afasia, na forma como utilizam as capacidades linguísticas nas suas actividades sociais, pelo que a sua avaliação é 
imprescindível no processo de avaliação. O Perfil de Comunicação Funcional (PCF) e a Functional Assessment of Communi-
cation Skills for Adults (ASHA-FACS) são dois instrumentos disponíveis para avaliar esta capacidade em pessoas com afasia.

OBJETIVOS | O objectivo deste estudo é avaliar a eficácia do PCF e da ASHA-FACS, fazendo a correlação entre ambos e entre 
cada um deles e dois instrumentos de avaliação da Gravidade da Afasia - Escala de Gravidade da Afasia (GA), e o Quociente de 
Afasia (QA), obtido a partir dos resultados da Bateria de Avaliação de Afasia de Lisboa (BAAL).
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METODOLOGIA | Dos utentes admitidos na Unidade de Terapia da Fala do CMRA, de 2010 até outubro de 2019, foram selecio-
nados 503 utentes, com os seguintes critérios: ter sofrido um AVC, ter um diagnóstico de afasia na avaliação inicial e que foram 
avaliados com os quatro instrumentos.
O diagnóstico de afasia foi efectuado com os resultados da BAAL, tendo sido calculado o QA e atribuído o Grau de Afasia e 
complementado com a aplicação das versões portuguesas do PCF e da ASHA-FACS.
Os dados foram analisados no Software E (v. 3.6), recorrendo ao coeficiente de correlação de Spearman para comparar os 
resultados dos quatro instrumentos.

RESULTADOS | A correlação entre o QA e o PCF foi alta e significativa (R=0.83, p<0.001), tal como entre o QA e ambas as escalas 
da ASHA-FACS (ASHA-FACS Q e ASHA-FACS I), com um resultado de R=0.76, p<0.001.
A correlação entre o GA e o PCF foi alta e significativa (R=0.86, p<0.001), tal como entre o GA e a ASHA-FACS I (R=0.82, p<0.001) e 
entre o GA e a ASHA-FACS Q (R=0.81, p<0.001).

CONCLUSÕES  | Os resultados indicam que as correlações obtidas nas pontuações dos quatro instrumentos foram significati-
vas e elevadas. Contudo, a correlação do PCF é mais forte com os dois instrumentos que aferem a gravidade da afasia, quando 
comparado com a ASHA-FACS, em ambas as escalas, no que diz respeito pelo menos a pessoas com afasia pós-AVC.
Assim, os resultados sugerem assim que apesar de ambos os instrumentos serem válidos, o PCF poderá ser mais útil na avalia-
ção de quadros afásicos clássicos por lesão do hemisfério cerebral dominante, quando comparado com a ASHA-FACS.

Agradecimentos: Gostaria de agradecer a colaboração e apoio do Gabinete de Estudos Clínicos do CMRA.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.30 | Nomeação de objectos vs fotos de objectos de pessoas com afasia

Autores: José Fonseca1, Filipa Miranda2, Gabriela leal2, Teresa Pinho e Melo2, Isabel Pavão Martins1

Instituições: 1 – Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa; 
2 – Serviço de neurologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte
Endereço postal: Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa. Avenida Professor Egas Moniz, 
1649-028 Lisboa

INTRODUÇÃO | Muitas baterias clássicas de avaliação da afasia utilizam objectos reais nas suas provas de avaliação da no-
meação. No entanto, nem sempre é muito fácil a sua utilização e nomeadamente em provas de avaliação à cabeceira. Reis et 
al (1994, 2001) demonstraram a influência da literacia na capacidade de nomeação de material em duas dimensões (desenhos 
e fotografias) e em 3 dimensões em sujeitos saudáveis. Em 2006, Reis et al referem a influência da cor no desempenho na no-
meação de imagens de objectos e suas fotografias em sujeitos letrados e analfabetos. Desconhecem-se estudos comparativos 
do comportamento de pessoas com afasia na nomeação de objectos em duas e três dimensões.

OBJETIVOS | Pretende-se verificar se existem diferenças na nomeação oral de objectos reais e das suas fotografias coloridas de 
pessoas com afasia de etiologia vascular.

METODOLOGIA | Avaliámos pessoas com afasia de etiologia vascular com alguma capacidade discursiva. Utilizou-se um tes-
te de nomeação oral de 24 objectos reais, 24 fotografias coloridas dos mesmos objectos e 6 imagens de contorno da escala 
NIHSS. A ordem de apresentação dos objectos vs fotografias foi aleatorizada. Entre as 2 provas foi passada a figura Ladrão de 
biscoitos. As fotografias foram apresentadas num tablet. 

RESULTADOS | Avaliaram-se 40 sujeitos (12H) com média de 62 anos de idade, 9 de escolaridade e 214 dias de evolução. A 
média de respostas correctas nos objectos foi de 65.9%, (45-77,5%) nas fotos de 58.1% (40-70%) e nas imagens da escala NIHSS 
de 44.2% (10-65%). Não se verificaram diferenças significativas entre os 2 tipos de estímulos quando corrigidos para a escolari-
dade. O desempenho da nomeação de objectos reais foi superior em 21 dos 24 objectos.
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CONCLUSÕES | Apesar do desempenho ser superior na nomeação de objectos reais a diferença encontrada não é estatis-
ticamente significativa. Não se encontrou influência da escolaridade na nomeação de nenhum dos tipos de estímulos. Os 
desenhos apresentados na escala NIHSS apresentam valores muito baixos, nomeadamente a rede, em que apenas 10% dos 
sujeitos tiveram sucesso. Sugere-se que revisões dos testes existentes e a criação de novos testes de nomeação recorram a 
fotografias de qualidade de objectos reais.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.31 | Bateria de afasia de Aachen (AAT). Versão portuguesa

Autores: José Fonseca1, Martin Lauterbach2, Gabriela leal1,3, Isabel Pavão Martins1, Klaus Willmes4

Instuições: 1 – Laboratório de Estudos de Linguagem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Instituto de Medicina Molecular; 2 – Serviço de Neurologia, Hospital da Luz; 3 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte; 4 - University Hospital RWTH Aachen
Endereço postal: Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa. Avenida Professor Egas Moniz, 
1649-028 Lisboa

INTRODUÇÃO |  A AAT é um instrumento de avaliação, diagnóstico, classificação e quantificação das perturbações da lingua-
gem secundárias a lesões cerebrais. Foi desenvolvida nos anos 80 para a língua alemã e encontra-se actualmente traduzida 
e adaptada para o holandês, inglês, italiano e tailandês. Esta bateria é composta por testes para avaliação da compreensão 
oral e escrita, nomeação, repetição, compreensão auditiva complexa e do discurso espontâneo.

OBJETIVO | Apresenta-se os resultados psicométricos da versão portuguesa da AAT.

METODOLOGIA | A validação portuguesa foi feita em 153 sujeitos saudáveis (95 Mulheres) com mais de 18 anos de idade e 
de todas as escolaridades e 125 pessoas com os vários tipos de afasia.

RESULTADOS | A AAT versão portuguesa apresenta uma excelente fiabilidade, uma vez que os valores de alfa de Cronbach 
foram todos superiores a 0,8 e o erro-padrão variou nos vários subtestes entre 2,42 e 5,77. O acordo interavaliadores variou 
no conjunto dos subtestes entre 98,7% e 99,6% e na análise do discurso de forma isolada entre 74,5% e 85,9%. A análise dis-
criminativa entre controlos e doentes letrados foi de 90,7%. A sensibilidade positiva foi de 78,9% e a especificidade de 100%. 
Para avaliar a precisão compararam-se os resultados obtidos na AAT com o desempenho na BAAL (medida gold standard 
em Portugal), tendo-se obtido 89,9% de resultados idênticos nas duas baterias. A AAT versão portuguesa apresenta uma boa 
validade de constructo, uma vez que existe uma clara separação entre os testes expressivos e os compreensivos.

CONCLUSÃO | A AAT versão portuguesa apresenta boas medidas psicométricas e vem colmatar a ausência em Portugal de 
uma bateria de avaliação da afasia de cariz neurolinguístico.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.32 | Protocolo de Progressão da Alimentação na Disfagia – PPAD num Centro de Reabilitação

Autores: Ferreira, M.1, Matos, S.2, Ferreira, A. M.2, Pereira, A.2

Instituição: 1,2 - Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais
Correio eletrónico: marianaferreira91@gmail.com

INTRODUÇÃO | A disfagia orofaríngea é uma condição frequente após acidente vascular cerebral, sendo esta a patologia 
mais frequente numa enfermaria de reabilitação geral de adultos, num centro de reabilitação. O diagnóstico atempado e 
posterior abordagem terapêutica é essencial. Neste contexto, surge a necessidade de linhas orientadoras para abordagem 



 14º Congresso Português do AVC | 75

RESUMO DE COMUNICAÇÕES ORAIS

destes doentes em equipa multiprofissional. Na literatura existem algumas recomendações sobre o retorno à via oral de 
alimentação. Contudo não existem protocolos estabelecidos para este efeito.

OBJETIVOS | Desenvolver um protocolo para otimizar a progressão na alimentação dos doentes com disfagia que oriente 
a equipa multiprofissional na decisão do tipo e via de alimentação, quantidades dadas e timings em que se deve progredir 
para a alimentação por via oral total, assim como o encaminhamento para avaliação instrumental da deglutição e qual o 
exame mais adequado a cada situação. 

METODOLOGIA | Realizou-se uma revisão da literatura e com base na prática assistencial, em equipa multiprofissional, de-
senvolveu-se um fluxograma intitulado Protocolo de Progressão da Alimentação na Disfagia – PPAD.

RESULTADOS | Elaboração de um protocolo de progressão da alimentação em doentes com disfagia num centro de reabili-
tação. Trata-se de um algoritmo, em esquema de árvore de decisão, que define a abordagem ao doente com disfagia após 
lesão encefálica adquirida. Este inicia-se com uma avaliação da deglutição pelo Terapeuta da Fala, determinando-se a via 
de alimentação e o modo de progressão com vista a via oral total, sempre que possível. A necessidade e encaminhamento 
para uma avaliação instrumental da deglutição ou para a avaliação de gastroenterologia, para colocação de gastrostomia, 
são ramos de decisão do fluxograma. Em cada ramo de decisão do protocolo é clara a definição dos papéis e funções dos 
vários profissionais que constituem a equipa. O protocolo está a ser implementado num enfermaria de reabilitação geral de 
adultos num centro de reabilitação.  

CONCLUSÃO | A disfagia exige uma abordagem multiprofissional e contínua, sendo que a implementação deste protocolo 
contribuiu para otimizar a conduta e abordagem ao doente com disfagia por parte dos diferentes profissionais envolvidos 
no processo de reabilitação. Além disso, permite estabelecer recomendações na transição progressiva para uma alimenta-
ção por via oral, sempre que possível, garantido que esta se faça de forma segura e eficaz.   

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.33 | Intervenção da Medicina Física e de Reabilitação no AVC no Hospital de Agudos

Autores: Eduardo Freitas Ferreira, Bárbara Dantas, Diogo Portugal, Nuno Silva, Catarina Matos, Leonor Prates
Instituição: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca
Endereço postal: Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca E.P.E., IC 19, 2720-
276 Amadora
Correio eletrónico: eduardo.ferreira@hff.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | O AVC constitui uma das principais causas de morbi-mortalidade em Portugal. A sua taxa de mortalidade 
tem diminuído, originando um número crescente de sobreviventes com limitações funcionais. A Medicina Física e de Reabi-
litação (MFR) assume um papel central na otimização funcional destes doentes.

OBJETIVOS | Pretende-se analisar uma amostra de doentes internados por AVC agudo, versando sobre o papel da MFR no 
hospital de agudos e na referenciação para internamento de Reabilitação.

METODOLOGIA | Estudo retrospetivo observacional de doentes internados no Serviço de Neurologia por AVC, entre janei-
ro e junho de 2019. Caracterizou-se a amostra quanto a variáveis sociodemográficas, clínicas, terapêuticas, reabilitação, 
demora e destino na alta. Analisou-se a variação da funcionalidade no internamento utilizando o Índice de Barthel (IB) e a 
orientação para Reabilitação pós-alta. Na análise estatística utilizaram-se o teste de T-Student simples e emparelhado e a 
correlação de Spearman. Um valor-p ≤0,05 foi considerado estatisticamente significativo.

RESULTADOS | Foram incluídos 106 doentes, apresentando idade média 63,65 anos (δ=14,32), predominantemente do gé-
nero masculino (60,4%) e previamente autónomos (94,4%). O AVC foi isquémico em 88,7% dos doentes, a maioria (52,1%) 
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com síndromes da circulação anterior e cardio-embólicos (31,9%). No AVC hemorrágico predominou a hemorragia intra-
cerebral hipertensiva (83,3%). A Via Verde AVC foi ativada em 45,3% dos doentes (mediana NIHSS inicial 11), tendo 23,4% 
realizado trombólise e 18,1% trombectomia. Todos os doentes foram avaliados por MFR, sendo que, 4 não apresentavam 
indicação para intervenção (estado clínico impeditivo ou ausência de défices justificativos). Em média os doentes foram 
avaliados por Fisiatra e iniciaram intervenção 1,37 dias (δ=1,2) após a admissão - 95,1% fisioterapia, 52,0% terapia da fala, 
40,2% terapia ocupacional e 3,9% reabilitação neuropsicológica. A variação do IB durante o internamento foi de 17,7±19,8 
pontos (média IB-7ºdia 50,18; IB-alta 68,73), estatisticamente significativa (p<0,001). Foram referenciados para internamen-
to de Reabilitação 40,6% dos doentes (20,75% para Centro de Reabilitação). O tempo médio para referenciação foi de 12,7 
dias (δ=7,0) após a admissão. Um IB-7º dia mais baixo esteve associado a maior tempo para referenciação (p<0,001). A 
demora média no serviço foi de 28,5 dias (δ=27,7), influenciada em 27,4% dos doentes pela espera para entrada na unidade 
de reabilitação. 

CONCLUSÕES | A MFR avaliou/proporcionou precocemente (média <48 horas) cuidados de Reabilitação a todos os doentes. 
A variação da funcionalidade no internamento salienta a importância da MFR no hospital de agudos e o seu papel central 
na abordagem/gestão precoce do compromisso funcional decorrente do AVC.

                                                                                                                                                                                                                                                      

CO.34 | O Cuidador Informal no Acidente Vascular Cerebral – como abordar?

Autores: Eva Alves1, Luísa N. Medeiros2, Madalena Carvalho1, Ricardo Henriques1, Prof. Dr. Francisco Sampaio1

Instituições: 1 Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte
2 Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
Correio eletrónico: eva.alves.med@gmail.com

INTRODUÇÃO | A ocorrência de um AVC é um evento súbito tanto para o doente como para a sua família, cuja qualidade de 
vida sofre um importante impacto multidimensional: fisiológico, físico, psicológico, emocional, social e económico. A evo-
lução das repercussões negativas no cuidador informal (CI) e a descura das suas necessidades originam sobrecarga física e 
mental. O AVC é a principal causa de incapacidade a nível mundial, tem vindo a tornar-se relevante entre as preocupações 
dos órgãos políticos, da sociedade, e dos investigadores, no entanto a avaliação da sobrecarga do CI no AVC ainda não é 
uma realidade na prática clínica.

OBJETIVO | Enquadrar o tema na realidade da população portuguesa para estruturar e propor uma abordagem possível a 
implementar na prática clínica.

METODOLOGIA | Foi utilizada toda a literatura publicada entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2019 obtida através da base 
de dados MEDLINE/Pubmed e repositórios nacionais pela pesquisa dos termos: «stroke caregiver» E «burden» restritos ao 
título dos artigos, sem restrição de idioma.

RESULTADOS | Foram selecionados 28 artigos e teses directamente relacionados com o tema. A sobrecarga do CI, um pro-
cesso complexo e multifactorial, manifesta-se em três grandes domínios: físico, emocional e socioeconómico. Os CI apre-
sentam uma morbilidade geral superior, quando comparados a indivíduos da mesma idade não sujeitos a tal sobrecarga, 
com altas taxas de depressão, ansiedade, exaustão, fadiga, lesões musculo-esqueléticas, isolamento social e problemas 
económicos. A sobrecarga do CI afecta a recuperação funcional dos sobreviventes de AVC, assim como a taxa de reinter-
namentos e necessidade de institucionalização. Existem vários os instrumentos (escalas e questionários) de avaliação da 
sobrecarga do CI no AVC que têm sido testadas e encontram-se parcialmente validadas e traduzidas para a língua portugue-
sa, como é o caso do Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI), tendo em conta o contexto 
sociocultural e económico da população portuguesa. Esta avaliação permite desenhar e introduzir soluções para combater 
a sobrecarga do CI e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida de ambos, doente e CI.
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CONCLUSÃO | A abordagem ao doente com AVC deve ser holística e diádica, uma vez que qualidade de vida do cuidador 
está intimamente ligada à do doente. É imperioso que sejam criadas e melhoradas não só as condições de assistência à 
pessoa com dependência, mas também as acções direccionadas ao seu cuidador. A MFR é uma especialidade fundamental 
na abordagem multidisciplinar e com competências nesta problemática. 
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P.1 | Anomia para nomes próprios após lesão isquémica talâmica.

Autores: Filipa Dourado Sotero1, Mariana Dias1, Pedro Nascimento Alves1,2, Isabel Pavão Martins1,2,3

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 2 - Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, Lisboa; 3 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portugal
Correio eletrónico: fdouradosotero@gmail.com

INTRODUÇÃO | A anomia para nomes próprios caracteriza-se por um defeito específico de nomeação, podendo envolver 
diferentes categorias, nomeadamente nomes de pessoas ou locais.  Embora a contribuição do tálamo para a nomeação 
permaneça pouco compreendida, pensa-se que desempenhe um papel importante na modulação da atividade de regiões 
corticais importantes para a nomeação, como o lobo temporal e o lobo frontal esquerdos.

CASO CLÍNICO | Homem, 51 anos, dextro, 12º ano de escolaridade, admitido no SU por alteração do estado de consciência 
e hemiparesia esquerda de início súbito com 2 horas de evolução. Tinha antecedentes pessoais de tabagismo. No exame 
neurológico apresentava-se sonolento, com exotropia do olho direito, parésia facial central esquerda, disartria e hemiplegia 
esquerda (NIHSS 14). Realizou TC-CE que não mostrou lesões isquémicas agudas (ASPECTS 10) e angioTC que não docu-
mentou oclusão de grande vaso. Efetuou terapêutica com rtPA endovenoso apresentando melhoria do defeito neurológico 
(NIHSS 3). A RM-CE documentou lesão isquémica talâmica anterior bilateral e a investigação etiológica revelou um Foramen 
Ovale Patente sem Aneurisma do Septo Interauricular. No internamento apresentava queixas cognitivas, referindo dificul-
dade em recordar eventos recentes. A avaliação neuropsicológica, para além de um síndrome amnéstico e disexecutivo 
comum em lesões com a localização referida, documentou um defeito acentuado na capacidade de nomeação de faces 
famosas (apresentação do estimulo quer por via visual (foto) quer oral (descrição). Não apresentava  defeito de reconheci-
mento das faces, nem de evocação dos atributos da pessoa a nomear. Verificava-se recuperação parcial de alguns nomes 
com pistas fonológicas ou de outras categorias semânticas. Não apresentava alterações de nomeação noutras categorias, 
incluindo na nomeação de países ou cidades. Durante o internamento, o doente apresentou boa evolução clínica, com 
recuperação do defeito neurológico. 

CONCLUSÃO | Apresenta-se um caso de anomia especifica para nomes próprios por lesão anterior do tálamo. A anomia me-
lhorava com pistas fonológicas e semânticas, colocando-se a hipótese de que estas compensem a ativação cortical anormal 
resultante da lesão talâmica. A recuperação de nomes de pessoas parece ser particularmente difícil comparativamente com 
a de locais, sugerindo um mecanismo especializado envolvido na sua recuperação. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.2 | Hemialexia e Hemiacromatopsia - Uma Hemianopsia Homónima Seletiva - Apresentação 
atípica de acidente vascular cerebral 

Autores: Luís Ribeiro1, Pedro Bem2, Margarida Calejo1

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Hispano; 2- Serviço de Neuroradiologia do Hospital Pedro Hispano
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Correio eletrónico: luismiggr@gmail.com

INTRODUÇÃO | Para além do cortex estriado, a informação visual distribui-se por uma vasta área de regiões corticais e 
subcorticais. O cortex occipital ventromedial e o giro angular esquerdo são essenciais para a visão a cores e capacidade de 
leitura, respetivamente. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 57 anos com antecedentes de diabetes mellitus e dislipidemia, que se apresenta com quadro 
de instalação súbita de alteração da visão: deixou de ver a parte inicial das palavras (embora mantivesse capacidade de 
escrita) e via as hemifaces esquerdas desfocadas e sem cor. Sem outras queixas, nomeadamente: défice de força, alteração 
da sensibilidade ou da fala. Foi observada por Neurologia com 7 dias de clínica e ao exame neurológico não havia défice 
campimétrico à confrontação, sem neglet visual mas objetivou-se hemialexia e hemiacromatopsia esquerda, sem agrafia, 
digitognosia ou discalculia e sem outras alterações.
O estudo com TC cerebral não mostrou lesões agudas. Na ressonância magnética (RM) cerebral mostrou duas lesões: uma 
lesão tálamo-capsular direita com extensão ao pedúnculo cerebral ipsilateral, hiperintensa no TR longo, sem captação de 
contraste, hipersinal em DWI sem clara restrição no mapa ADC. e outra lesão occipital posterior esquerda, apenas com hi-
persinal FLAIR sem hipersinal no DWI. O estudo neurovascular incluindo angioTC dos vasos supra-aórticos e intracerebral e 
ecocardiograma transtorácico foi normal. O estudo analítico, serológico e autoimune não revelou alterações. Pela presença 
de duas lesões vasculares cerebrais em 2 territórios diferentes, sugerindo etiologia embólica/vasculítica foi realizada pun-
ção lombar que foi normal e pesquisa de neoplasia oculta que foi negativa. A doente irá realizar avaliação oftalmológica 
para melhor caracterização das alterações visuais.

CONCLUSÃO | A alexia sem agrafia é uma síndrome pouco frequente, geralmente associada a lesões occipitais esquer-
das, envolvendo o giro angular. No caso desta doente, identificou-se uma síndrome de hemi-alexia, raramente encon-
trada e associada a lesões do esplénio do corpo caloso, atingindo as fibras originárias do cortéx visual direito, contendo 
informação do hemicampo visual esquerdo, aferentes das áreas corticais esquerdas responsáveis pela leitura. Neste 
caso, consideramos que a lesão occipital esquerda poderá atingir estas fibras, logo após a saída do corpo caloso. Os res-
tantes défices visuais (hemiacromatopsia e alteração das faces) poderão ser explicadas pela lesão talâmica direita, que 
atinge o corpo geniculado lateral direito. Conclui-se que a etiologia mais provável das lesões isquémicas seria doença de 
pequenos vasos. Este caso ilustra uma apresentação clínica muito pouco frequente de AVC, com relevância pela correla-
ção clinico-imagiológica desafiante. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.3 | Amusia expressiva – Um estudo de caso

Autores: Filipa Miranda1,2, José Fonseca1, Gabriela Leal1,2

Instituições: 1 - Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Instituto de Medicina Molecular; 
2 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 
Endereço postal: Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa, Avenida prof. Egas Moniz, 1649-
028 Lisboa
Correio eletrónico: tf.filipamiranda@gmail.com

INTRODUÇÃO | A amusia adquirida é uma alteração da capacidade musical que pode ser expressiva e/ou perceptiva, após 
uma lesão cerebral. Na expressiva há uma alteração da capacidade para cantar, compor músicas ou tocar um instrumento, 
enquanto que na perceptiva ocorre uma alteração no reconhecimento de melodias.  A amusia está associada a lesões no 
hemisfério direito.

CASO CLÍNICO | Mulher de 23 anos (S.F.), dextra, com o 9º ano de escolaridade, sofreu um AVC isquémico do território da 
artéria cerebral média esquerda, no contexto de vasculite por herpes simplex. Apresentava parésia facial central direita, 
défice de força distal do membro superior direito e ataxia do membro superior direito. Na avaliação de linguagem com 
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seis dias de evolução apresentava afasia global, com discurso não fluente com estereotipo. Na prova de avaliação da 
linguagem automática, foi pedido para cantar uma música familiar (“Parabéns”), tendo a doente conseguido produzir a 
letra, contudo sem melodia. Na reavaliação, passado um mês, a doente apresenta melhorias muito significativas, tendo 
agora um quadro de afasia anómica com discurso fluente com algumas pausas anómicas e parafasias literais. No en-
tanto, mantém o mesmo padrão melódico quando canta. A doente não apresenta dificuldades no reconhecimento de 
melodias, com e sem letra associada. Realizou-se uma análise acústica (Pitch e frequência fundamental) da canção “Pa-
rabéns”, e comparou-se a amostra com um indivíduo saudável emparelhado por sexo e idade. Verificaram-se diferenças 
significativas (p=0,005) no pitch médio, ou seja, na variabilidade prosódica, enquanto que o da S.F é linear, o do controle 
apresenta mais variabilidade prosódica. A frequência fundamental também é mais elevada e variável no indivíduo con-
trole (p=0,014).

CONCLUSÃO | Estas alterações são pouco frequentes e normalmente estão associadas a lesões direitas. A etiologia do 
AVC poderá explicar a rápida evolução dos defeitos neurológicos (motores e da linguagem). O defeito melódico expressi-
vo poderá estar associado à proximidade da lesão ao corpo caloso, interrompendo a passagem de informação entre os 
dois hemisférios.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.4 | Um doente, duas agrafias

Autores: Gabriela Leal1, Filipa Miranda1, José Fonseca2, Isabel Pavão Martins2

Instituições: 1 – Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 – Laboratório de Estudos de Lingua-
gem, Centro de Estudos Egas Moniz, Faculdade de Medicina de Lisboa
Endereço postal: Laboratório de Estudos de Linguagem, Faculdade de Medicina de Lisboa. Avenida Professor Egas Moniz, 
1649-028 Lisboa           

INTRODUÇÃO | A escrita é um sistema complexo que exige: 1) conhecimento do código linguístico (fonemas, palavras); 2) 
capacidade de converter fonemas em grafemas; 3) conhecimento do sistema gráfico (alfabeto); 4) capacidade motora pre-
cisa e 5) capacidade visuo-espacial intacta.  Agrafia é a perda ou perturbação adquirida na capacidade de escrita, causada 
por lesão cerebral e, de acordo com as suas características, pode ser classificada de: agrafia central, quando o defeito é na 
componente linguística (soletração e sequenciação dos grafemas) e agrafia periférica, quando o defeito é no componente 
motor (desenho das letras e das palavras). A Agrafia central pode ser: lexical (de superfície), fonológica ou de profundidade. 
A Agrafia periférica pode ser: pura, espacial ou apráxica. 

CASO |  AB, homem de 52 anos, dextro, com 9 anos de escolaridade recorreu ao SU por dificuldades na capacidade de escri-
ta e na utilização dos objectos e discreta parésia e hipostesia do MSD. 
A RM-CE mostrou uma lesão isquémica subaguda na convexidade do lobo parietal esquerdo e um pequeno foco isquémico 
recente fronto-opercular homolateral. 
Na avaliação de linguagem apresentava um discurso fluente, de baixo débito, sem alterações nas capacidades de nomea-
ção, repetição, compreensão de ordens e leitura, mas um defeito grave na capacidade de escrita e apraxia dos membros. 
Na escrita com a mão direita o doente fazia erros de dois tipos: dificuldades na escrita de palavras irregulares (máximo/
mássimo) ou ambíguas (vez/vês) e erros no desenho das letras com inversões, inserção e/ou omissão de traços e, ainda, 
distorção espacial. 
Estes defeitos sugerem que AB tenha, simultaneamente, uma agrafia central do tipo lexical e uma agrafia periférica apráxica. 
Após terapia houve recuperação da agrafia apráxica, mas manteve a agrafia lexical.

DISCUSSÃO | Há poucos casos descritos de perturbações da escrita adquiridas por lesões focais e, ainda menos, com dois 
tipos de agrafia, uma central que envolve a capacidade linguística e outra a componente motora. Neste caso atribuímos a 
agrafia lexical (central) à lesão parietal esquerda e a agrafia apráxica (periférica) à lesão fronto-opercular, de acordo com o 
que vem descrito na literatura.



 14º Congresso Português do AVC | 81

RESUMO DE POSTERS 

P.5 | Limitações da avaliação neuropsicológica de pessoas com afasia (em portugal)

Autores: Verónica Rodrigues¹, Paula Valente², Maria Matos³
Instituições: 1 - Psicóloga, Neuropsicóloga, Instituto Português da Afasia, Matosinhos, Porto; 2 - Terapeuta da Fala, Instituto 
Português da Afasia, Matosinhos, Porto; 3 - Terapeuta da Fala, Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde da Universi-
dade de Aveiro, Aveiro
Endereço postal: Verónica Rodrigues. Instituto Português da Afasia. Rua Nova do Estádio nº 244 Sr.ª da Hora, Matosinhos 
(Portugal)
Correio eletrónico: rodrigues.veronicasp@gmail.com

INTRODUÇÃO | São vários os estudos que demonstram que o comprometimento das funções executivas superiores, me-
mória de trabalho e atenção, podem influenciar adversamente os resultados da reabilitação da afasia, sendo que um bom 
desempenho cognitivo é preditivo de uma melhor recuperação linguística. Numa avaliação completa e multidisciplinar da 
pessoa com afasia (PCA), o neuropsicólogo depara-se com extremas dificuldades, pela escassez de instrumentos de ava-
liação adaptados e validados para esta população. Os testes neuropsicológicos existentes consistem maioritariamente em 
tarefas que requerem uma resposta verbal, tornando impreciso o diagnóstico e dificultando a definição da melhor interven-
ção para a PCA. Objetivos: Pretende-se explorar os processos avaliativos de dois casos clínicos, com diferentes tipos e graus 
de gravidade de afasia, com o objetivo de demonstrar a complexidade da avaliação neuropsicológica, independentemente 
das competências linguísticas e comunicativas apresentadas. 

METODOLOGIA | Dependendo da afasia apresentada, foi possível recorrer a dois tipos de avaliação: caso 1 (afasia menos 
grave) - uma avaliação formal, recorrendo aos testes existentes validados para a população portuguesa sem afasia (MOCA; 
INECO; TMT A e B; subtestes da WAIS-III; STROOP e FCR); caso 2 (afasia mais grave) - recorreu-se a uma avaliação informal, 
com um conjunto de materiais variados, que permitiram avaliar o seu estado cognitivo nas suas diferentes dimensões. 

RESULTADOS | Caso 1: efetuou-se um diagnóstico que possibilitou orientar a intervenção para défices cognitivos específi-
cos. Contudo, na reavaliação, aos seis meses, foram ainda identificados défices cognitivos, que na realidade já não existem 
e não interferem na sua vida diária. Estes défices perduram nas provas efetuadas, devido à afasia e às dificuldades inerentes 
às respostas verbais nas tarefas que envolvem a linguagem. 
Caso 2: foi possível identificar défices cognitivos existentes, contudo sem conseguir diagnosticar a gravidade e extensão 
dos mesmos, uma vez que não existem dados normativos para a comparação. A intervenção é consequentemente menos 
dirigida e focada num défice específico, obrigando o clínico e a PCA a explorarem diferentes alternativas, com vista a com-
preender o que melhor caracteriza o défice (intervenção e aprendizagem por tentativa e erro). 

CONCLUSÕES | Independentemente da gravidade da afasia, a avaliação neuropsicológica de ambos os casos revelou-se 
difícil e imprecisa, pondo em causa o diagnóstico e a intervenção a realizar. É imperativo adaptar e validar instrumen-
tos neuropsicológicos que identifiquem os défices extralinguísticos da PCA recorrendo a respostas não-verbais, para evitar 
confundir os défices linguísticos com o desempenho cognitivo não linguístico e compreender a verdadeira extensão deste 
comprometimento, garantindo uma intervenção adequada. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.6 | Amnésia transitória recorrente: não esquecer a etiologia vascular

Autores: Inês Carvalho1, Eduardo Freitas¹,², Joana Pinto1, Diana Matos1,2, João Pereira1, José Nuno Alves1, Carla Ferreira1

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga; 2- Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Luzia (ULSAM), Viana 
do Castelo
Endereço postal: Inês Carvalho. Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Sete Fontes, São Victor, 4710-243 Braga
Correio electrónico: inesspac@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO | Os síndromes amnésicos transitórios correspondem a quadros de amnésia de início agudo, cujo diagnósti-
co etiológico pode ser difícil. Neste contexto, algumas das causas possíveis englobam a amnésia global transitória (AGT), AIT 
(“amnésia isquémica”), crises epilépticas, enxaqueca com aura, encefalite límbica ou a amnésia psicogénica.

CASOS CLÍNICOS | Homem de 63 anos, com antecedentes de tuberculose ganglionar aos 35 anos e uveítes de repetição 
desde os 30 anos, foi observado no SU por episódio de alteração visual inespecífica, com sensação de défice visual no 
quadrante superior esquerdo, seguido de desorientação espacial com duração total de uma hora. O exame neurológico era 
normal. A TC-CE e o EEG não mostraram alterações e do estudo analítico realizado a destacar apenas uma trombocitose 
de 505000/µL. Iniciou antiagregação e posteriormente completou estudo vascular com RM-CE, angio-RM incluíndo troncos 
supra-aórticos, EcoTT e Holter que não mostraram alterações. Dois anos depois, recorre novamente ao SU por episódio de 
amnésia anterógrada e retrógrada, com duração total de três horas e meia. O exame neurológico era normal, tendo repeti-
do estudo etiológico que não mostrou alterações, exceto pela trombocitose (535000/µL) e JAK2 mutada em heterozigotia. 
Encaminhado à consulta de Oncologia, tendo iniciado tratamento com hidroxiureia.
Homem de 58 anos, com dislipidemia, foi trazido ao SU por amnésia anterógrada e retrógrada com duração total de 12h. 
À primeira observação mantinha incapacidade para retenção de nova informação e desorientação temporal, sem outros 
défices objetivados. A TC-CE não tinha alterações e ficou medicado com antiagregante. O EEG, RM-CE e estudo cardíaco 
eram normais. Cinco anos depois, apresenta novo episódio clinicamente semelhante com duração de 6h. Repetiu estudo 
etiológico e fez avaliação neuropsicológica que foram normais. Passados cinco anos é admitido como VVAVC, com instalação 
súbita de disartria e hemiparésia esquerda. Ao exame apresentava um TACI da ACM direita e pontuava 14 no NIHSS. TC-CE 
com ASPECTS de 10 e angio-TC com oclusão da ACI direita. Submetido a trombólise e trombectomia mecânica com NIHSS 
final de 0. Foi diagnosticada FA de novo, tendo iniciado hipocoagulação com dabigatrano à data de alta. 

CONCLUSÕES | Apresentamos dois doentes com episódios amnésicos transitórios recorrentes, inicialmente interpretados 
como aura de enxaqueca e AGT. A evolução dos quadros clínicos e o diagnóstico das co-morbilidades pró-trombóticas 
favorece a hipótese de amnésia isquémica, que apesar de rara, deve ser considerada, sobretudo nos casos de AGT com 
características atípicas.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.7 | Ptose cerebral bilateral no AVC do hemisfério não dominante

Autores: Daniel Ferreira1,2, Rafael Dias1,2,3, Ramiro Sá Lopes4, Margarida Cruz5, Paulo Castro Chaves2,6,7, Pedro Castro1,2,7, 
Luísa Fonseca2,6,7

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto, Portugal; 2 - Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 3 - Departamento de Neurologia, Hospital Central do Funchal, Funchal, 
Portugal; 4 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro, Portugal; 5 - Serviço de Medicina 
Interna, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal; 6 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e 
Universitário de São João, Porto, Portugal; 7 - Unidade AVC, Centro Hospitalar e Universitário de São João, Porto, Portugal
Endereço postal: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 Porto
Correio eletrónico: daniel.of321@gmail.com

INTRODUÇÃO | O termo ptose cerebral (PC) refere-se à queda palpebral em associação com eventos vasculares cerebrais. A 
sua etiologia é ainda incerta, mas poderá estar relacionada com a disfunção do núcleo central caudal localizado no mesen-
céfalo responsável pela enervação dos músculos elevadores da pálpebra superior. Apresentamos dois casos clínicos que 
demonstram a relação entre este achado e a presença de um AVC no hemisfério não dominante.

CASO CLÍNICO 1 | Homem de 50 anos, autónomo, dextro, com antecedentes de hipertensão arterial (HTA), dislipidemia e 
episódio prévio de flutter auricular submetido a ablação. Foi transportado para o serviço de urgência com um quadro de 
enfarte total da circulação anterior direita (NIHSS 19). Foi submetido a trombectomia mecânica (TICI 2c) e o TC cerebral de 
reavaliação mostrou áreas de isquemia estriato-capsular, insular e coroa radiada no hemisfério direito com transformação 
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hemorrágica petequial. Nos primeiros dias de internamento apresentava-se sonolento, mas com respostas verbais adequa-
das e cumpria ordens simples. Ao exame ocular apresentava ptose completa bilateralmente com incapacidade de abertura 
ocular voluntária. Quando tentada abertura palpebral manual verificava-se a contração forçada dos músculos frontalis que 
indicava possível apraxia da abertura ocular. Ao quarto dia de internamento iniciou abertura ocular espontânea e foi notória 
uma melhoria progressiva dos sintomas até à data de alta (NIHSS 9).

CASO CLÍNICO 2 | Mulher, 75 anos, autónoma, dextra, com antecedentes de fibrilhação auricular hipocoagulada, HTA, dis-
lipidemia e cardiopatia valvular. Deu entrada no serviço de urgência após ter sido encontrada com um quadro de enfarte 
total da circulação anterior direita (NIHSS 19). Não realizou terapêutica de reperfusão. Na admissão da UAVC apresentava-se 
vígil, colaborante e cumpria ordens simples. Ao exame ocular apresentava uma ptose palpebral bilateral completa com 
incapacidade de abertura voluntária e a presença de esporádicas contrações do musculo orbicularis oculi que indicavam 
blefarospasmo. A TC cerebral revelou uma extensa área de enfarte hemisférico direito com edema cerebral e desvio das 
estruturas medianas com herniação subfalciforme e uncal à direita. A evolução clínica não foi favorável e a doente faleceu 
no terceiro dia de internamento.

CONCLUSÕES | A associação da PC com lesões de grande volume hemisféricas cerebrais direitas sugere uma lateralização 
parcial do controlo do elevador da pálpebra superior, tal como descrito previamente na literatura. Dada a sua incorreta in-
terpretação clínica como afundamento do estado de consciência, a PC é frequentemente uma situação subvalorizada, mas 
que deve ser sempre considerada pelo médico assistente na avaliação destes doentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.8 | Distonia orofacial e hemicoreia secundárias a lesão isquémica fronto-insular direita

Autores: Mariana Vargas, Linda Azevedo Kauppila, Pedro Nascimento Alves, Diana Aguiar de Sousa, Patrícia Canhão
Instituição: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde mental, Hospital de Santa Maria, Centro Hos-
pitalar Universitário Lisboa Norte 
Endereço postal: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL). Hospital de Santa Maria. Edifício Egas Moniz. 
Avenida Prof. Egas Moniz. 1649-028, Lisboa
Correio eletrónico: mariana.a.vargas@gmail.com

INTRODUÇÃO | As alterações do movimento hipercinéticas no AVC agudo são raras, ocorrendo em 1-4%, e as mais frequen-
tes são a coreia e o hemibalismo. Existem poucos casos descritos de distonia orofacial na fase aguda do AVC e surgiram 
associados a lesões do território da circulação posterior. O local mais frequente de lesão são os gânglios da base. Apresen-
tamos o caso de um doente com distonia orofacial, laterocollis e hemicoreia esquerda de início agudo após AVC isquémico 
com envolvimento da ínsula direita.
 
CASO CLÍNICO | Homem, 72 anos, caucasiano. Recorreu ao serviço de urgência por quadro súbito de hemiparésia esquer-
da. Tinha antecedentes pessoais de hipertensão arterial e fibrilhação auricular, desconhecendo as medicações que efectua-
va, nomeadamente o uso de anticoagulantes orais. À admissão, no exame neurológico apresentava, de positivo: sonolência, 
extinção sensitiva esquerda, desvio ocular para a direita, hemianópsia homónima esquerda, parésia facial central esquerda 
e disartria (NIHSS 9). A TC-CE de urgência apresentava perda de diferenciação cortical no território da artéria cerebral mé-
dia (ACM) direita (M1, M2, M4 e ínsula) e a angio-TC-CE mostrava oclusão do segmento M1 da ACM direita. Foi submetido a 
terapêutica endovascular (TEV) com recanalização total (TICI 3, tempo instalação-recanalização 3:32h). Cerca de 16h após 
a TEV, verificou-se remissão completa do defeito neurológico anteriormente descrito, mas tornou-se evidente um quadro 
de síndrome de Meige, distonia cervical com laterocollis e movimentos inicialmente bálicos do hemicorpo esquerdo que 
posteriormente evoluíram para coreia.(vídeo) A RM-CE mostrou restrição à difusão no córtex fronto-insular à direita. O doen-
te iniciou terapêutica com sulpirida 50 mg de 12/12 h, com franca melhoria do quadro nos dias subsequentes, tendo sido 
verificada remissão quase total dos movimentos involuntários em 7 dias.
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CONCLUSÃO | Apesar de a distonia ser atribuída a uma doença dos gânglios da base, tem sido descrita em associação com 
lesões noutras localizações, incluindo cerebelo e córtex parietal. O envolvimento da ínsula está descrito em doentes com 
movimentos coreicos contra-laterais à lesão. A disrupção de circuitos cortico-basais pode estar na base destas manifesta-
ções atípicas. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.9 | Meningoencefalite por varicela zoster: apresentação stroke like

Autores: Filipa Meira Carvalho1, Joana Pinto1, Mariana Santos2, Diana Matos3, João Quarenta4, João Pedro Pais5, Margarida 
Rodrigues1, Ana Filipa Santos1, Carla Ferreira1
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Braga, Portugal; 3 - Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde Alto Minho, Viana do Castelo, Portugal; 4 - Serviço de 
Psiquiatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Portugal; 5 - Serviço de Medicina Interna, Unidade Local de Saúde do Alto 
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Endereço postal: Hospital de Braga, Sete Fontes – São Vítor, 4710-243, Braga.
Correio eletrónico: filipacmeirac@gmail.com

INTRODUÇÃO | Distinguir precocemente um AVC dos seus mimetizadores pode ser difícil. Na verdade, estes últimos são 
responsáveis por cerca de 20-25% das apresentações suspeitas de AVC. O vírus varicela zoster é causador de um amplo 
espectro de manifestações neurológicas, incluindo vasculares, que podem ocorrer mesmo na ausência de lesões cutâneas. 
O seu diagnóstico atempado é fundamental para o início da terapêutica correcta.

CASO CLÍNICO | Homem de 63 anos, com antecedentes de AVC isquémico em território da ACM direita, sem défices sequela-
res, e múltiplos factores de risco vascular, é trazido ao Serviço de Urgência por desorientação e diminuição transitória da for-
ça no membro superior esquerdo. Cerca de uma semana antes, tinha iniciado cefaleia e dor intensa na face anterior da coxa 
direita. Sem história de trauma e sem febre. À admissão, encontrava-se hipertenso (177/91 mmHg), apirético, muito agitado 
e com queixas de cefaleia holocraniana intensa. O exame neurológico revelava neglect esquerdo, hemianópsia homónima 
esquerda e défice motor esquerdo de predomínio braquiofacial; pontuando 9 na escala NIHSS. Necessária administração 
de midazolam pela agitação. TC cranioencefálica e angioTC sem alterações de relevo. Análise de LCR com 366 células/µl 
(93% linfócitos), 2g/L de proteínas, glicose normal e vírus varicela zoster (VZV) positivo. Iniciado aciclovir endovenoso e 
admitido em internamento com o diagnóstico de meningoencefalite por VZV; 10h mais tarde com exame neurológico nor-
mal. Completada investigação com RM-CE com contraste e angioRM – evidência de sequela vascular cortical frontal média 
direita, sem outras alterações; e com electroencefalograma – sem alterações. 

CONCLUSÕES | Este caso permite discutir a importância do reconhecimento da infecção por VZV e suas complicações neu-
rológicas, admitindo-se, neste contexto, como provável a hipótese de crise epiléptica/estado pós-crítico. Demonstra ainda 
a necessidade de estar alerta para outras entidades que cursem com défices neurológicos súbitos, mesmo perante doentes 
com risco elevado de AVC. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.10 | Síndrome de encefalopatia posterior reversível em doente com vasculite sistémica de 
grande vaso
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Correio eletrónico: octavia.costa@hb.min-saude.pt

INTRODUÇÃO: A síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES) manifesta-se com sintomas neurológicos agudos, 
edema vasogénico cerebral subcortical reversível, encontrando-se associado a diversos factores desencadeantes. As vascu-
lites de grande vaso (VGV) caracteristicamente apresentam inflamação na aorta e nas suas ramificações com espessamento, 
infiltração inflamatória e hiperplasia da parede dos vasos. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 58 anos, apresentava desde havia 3 meses menor vontade de completar tarefas domésticas e fal-
ta de apetite, com perda ponderal de 8kg. Dois meses antes da admissão iniciou cefaleias recorrentes que por vezes a acor-
davam durante a noite. Foi admitida no serviço de urgência por início súbito de apatia e alteração da linguagem. Estava glo-
balmente lentificada, discurso pouco fluente, com erros de nomeação e nas ordens complexas, alexia e agrafia. Apresentava 
reflexo palmomentoniano bilateral. A tensão arterial era de 144/60mmHg no braço esquerdo e 125/62mmHg contralateral. 
Fez TC cerebral que mostrou edema frontal e temporo-parieto-occipital bilateral. A RM cerebral mostrava lesões expansivas 
cortico-subcorticais frontais e temporo-parietais bilaterais, com moldagem ventricular, sem restrição à difusão nem realce 
após contraste. Fez angiografia que mostrou irregularidades no preenchimento do segmento M4 direito e aspecto displá-
sico da artéria subclávia direita. Apresentava hiperproteinorraquia de 1,1 g/L. Analiticamente com hemoglobina 10,9g/dL, 
proteína C reactiva 20,4mg/L, ferritina aumentada e velocidade sedimentação 78mm/h. A TC toraco-abdomino-pélvico re-
velou espessamento parietal dos troncos supra-aórticos e concêntrico da aorta abdominal. O ecodoppler mostrou espes-
samento do complexo íntima-média, da parede das artérias subclávias e axilares bilateralmente e a histológia das artérias 
temporais mostrou um infiltrado inflamatório linfocitário focal envolvendo a adventícia. Foi colocada a hipótese de VGV e 
iniciou metilprednisolona 1g 5dias seguida de prednisolona 1mg/Kg/dia. Três semanas depois, a RM apresentava redução 
da extensão e tumefacção das lesões previamente descritas, com menor moldagem ventricular, discreta captação de con-
traste leptomeníngea sulcal temporo-occipital direita, com microhemorragias distribuídas nos locais das lesões, e possível 
necrose laminar cortical. Três semanas depois, o exame neurológico era normal.

CONCLUSÃO | Mais do que lesões isquémicas ou inflamatórias cerebrais causadas por vasculite intracraniana, julgamos es-
tar perante um caso de PRES associada a VGV, dadas as características imagiológicas. Embora a fisiopatologia da PRES seja 
desconhecida, sabe-se que a HTA e situações que provoquem lesão endotelial podem ser desencadeantes, mecanismos 
que estão facilitados numa vasculite. Neste caso o tratamento imunossupressor levou à melhoria clínica e imagiológica em 
menos de 1 mês.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.11 | Poliarterite nodosa e acidente vascular cerebral em idade jovem
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INTRODUÇÃO | A Poliarteritis nodosa (PAN) é uma vasculite primária de médios vasos que com atingimento do SNC em 
2-10% dos casos. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 42 anos, autónoma, previamente saudável, medicada com anticoncetivos orais. Recorre à Ur-
gência por dor laterocervical direita de inicio súbito acompanhada de tonturas, vómitos, diminuição de sensibilidade do 
hemicorpo esquerdo e sensação de lateropulsão na marcha para a direita. Negava traumatismos recentes. Ao exame neuro-
lógico, apresentava nistagmo horizonto-rotatório multidirecional, diminuição da elevação do véu paladar à direita, disfonia, 
hemihipostesia esquerda e hemiataxia apendicular direita. Realizou estudo complementar com análises, a destacar leuco-
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penia 2700, VS 5 mm/1ªh, PCR 0,6mg/dL, AST/ALT 57/98U/L. A AngioTC cerebral mostrava lesão hipodensa da hemiprotube-
rância direita, com ausência de fluxo na porção proximal da artéria vertebral direita e fluxo retrógrado no segmento distal. 
Foi internada na UAVC para estudo etiológico complementar. Constatada persistência de pressão arterial diastólica superior 
a 90mmHg e livedo reticular/racemoso nos membros inferiores. Realizou ecodoppler carotídeo-vertebral com achados su-
gestivos de vasculite com atingimento das ambas as artérias vertebrais, RMN cerebral com lesão vascular isquémica aguda 
bulbar paramediana direita e arteriografia com evidencia de vasculopatia exclusiva das artérias vertebrais. A eletromiografia 
excluiu polineuropatia sensitiva-motora, o ecodoppler renal não mostrou alterações e o ecocardiograma sem apresentava 
alterações funcionais ou estruturais. O estudo analítico complementar com serologias víricas e da sífilis foi negativo, o perfil 
lipídico e a função tiroideia normal, níveis de ácido fólico e vitamina B12 normais. O estudo auto-imune com ANAs, Anti-DNA, 
ANCAS, FR, anti-CCP, anticorpos antifosfolipídicos, crioglobulinemias e antoagulante lúpico foi negativo e não apresentava 
consumo de complemento. Realizou estudo genético DADA2 negativo. Iniciou tratamento com corticoide e ciclofosfamida 
(five score vasculitis ≥1) com melhoria clínica.

CONCLUSÃO | Na presença de livedo reticular, vasculite em artérias vertebrais, citólise hepatocelular e pressão diastólica 
>90mmHg classificou-se a vasculite em PAN, segundo critérios ACR 1990. Trata-se de uma etiologia pouco frequente de AVC 
em idade jovem sendo a afeção exclusiva das artérias vertebrais ainda mais rara.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.12 | Stroke ou mimic? Quando há implicações terapêuticas na síndrome de Sturge-Weber
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INTRODUÇÃO | A síndrome de Sturge-Weber ou angiomatose encefalotrigeminal é uma entidade rara que se apresenta 
habitualmente com crises convulsivas, tipicamente em crianças até aos dois anos de idade. Ocasionalmente, as crianças 
ou adultos podem-se apresentar com sinais que mimetizam AVC, designadamente, e mais frequentemente, hemiparesia e/
ou hemianopsia. 

CASO CLÍNICO | Homem de 38 anos, autónomo nas atividades de vida diárias, com antecedentes de epilepsia secundária 
a síndrome de Sturge-Weber desde a infância, foi levado ao serviço de urgência por hemiparesia esquerda com 1 hora de 
evolução. Ao exame neurológico, apresentava-se sem alteração de funções superiores ou de campos visuais, com disartria 
moderada, paralisia facial central esquerda, hemiparesia esquerda atáxica grau 3 e sinal de Babinski ipsilateral, pontuando 
7 no NIHSS. Apresentava, também, uma mancha vinho do porto típica na distribuição da primeira divisão do nervo trigémio, 
à direita.
A TC crânio-encefálica não revelou lesões isquémicas agudas e a angio-TC não demonstrou oclusão de grande vaso. Iden-
tificaram-se, no entanto, vários sinais sugestivos de Sturge-Weber, nomeadamente padrão difuso de calcificação giriforme 
da convexidade cerebral direita, atrofia do hemisfério cerebeloso ipsilateral, dilatação do glomus do plexo coroideu direito, 
e alargamento de veias medulares profundas e coroideias do mesmo hemisfério. Permaneceu em vigilância, tendo-se obje-
tivado reversão completa dos défices neurológicos após 12 horas.

CONCLUSÕES | Numa era em que o AVC isquémico é potencialmente tratável e recuperável na sua totalidade, torna-se funda-
mental o pronto reconhecimento e orientação de doentes com instalação aguda de défices neurológicos. Atendendo a este 
paradigma, e tendo em conta que a síndrome de Sturge-Weber se pode associar a AVC isquémico por desregulação de fluxo 
cortical, a orientação deste doente passou pela ativação da via verde de AVC. O estudo imagiológico inicial e a evolução clínica 
favorável tornaram o diagnóstico de estado pós-crítico prolongado mais provável, sendo esta uma causa rara de stroke mimic.  
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P.13 | Arterite de células gigantes: um olhar para além das artérias temporais superficiais
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INTRODUÇÃO | A arterite de células gigantes (ACG) e a polimialgia reumática (PMR) são patologias inflamatórias que podem 
surgir concomitantemente, estimando-se que metade dos doentes com ACG desenvolvam PMR. Apesar do atingimento pre-
ferencial das artérias temporais na ACG, com espessamento concêntrico e hipoecogénico, a avaliação por ultrassonografia 
de outras artérias, como a artéria axilar, pode auxiliar na avaliação da inflamação arterial e na monitorização da doença.

CASO CLÍNICO | Mulher, 71 anos, é admitida por amaurose fugaz do olho direito acompanhada de cefaleia e claudicação 
mandibular. Os marcadores inflamatórios sistémicos estavam aumentados, incluindo velocidade de sedimentação (VS) 110 
mm/hora. Na avaliação por eco-Doppler apresentava espessamento segmentar concêntrico, de predomínio hiperecogéni-
co, nos segmentos proximais das artérias temporais, com aceleração significativa da velocidade de fluxo, sem alterações nas 
artérias axilares. Assumido o diagnóstico de ACG, iniciou corticoterapia, com melhoria precoce notória. A evolução clínica, 
analítica e ultrassonográfica (manteve algum espessamento hiperecogénico crónico mas sem aceleração do fluxo) permitiu 
ao longo de um ano o desmame lento. Cerca de um ano após o diagnóstico, medicada nesta fase com prednisolona 2,5mg/
dia, refere queixas sobretudo de astenia e fraqueza proximal dos membros superiores, acompanhadas de perda ponderal, 
compatíveis com quadro de PMR. Apresentava VS de 97mm/h. Novo eco-Doppler das artérias temporais revelou o espes-
samento hiperecogénico conhecido, sem aceleração da velocidade de fluxo. A extensão da avaliação ultrassonográfica às 
artérias axilares permitiu observar espessamento hipoecogénico e concêntrico bilateral, com aceleração local da velocida-
de de fluxo, compatíveis com infiltrado vasculítico. Nesta fase foi aumentada a dose de corticóide oral, posteriormente com 
melhoria das queixas, dos parâmetros analíticos e parcialmente das alterações a nível das artérias axilares no ecodoppler. 
Iniciou metotrexato pela expressão sistémica do quadro, acompanhada também por Reumatologia.

CONCLUSÕES | Neste caso observamos uma expressão de ACG inicialmente afetando mais os ramos da artéria carótida 
externa e mais tarde com expressão sistémica. Na apresentação e monitorização dos casos suspeitos de arterite temporal, 
pretendemos realçar a utilidade da pesquisa de sinais ultrassonográficos sugestivos de vasculite em outros territórios arte-
riais, para além dos vasos do pescoço e artérias temporais superficiais já habitualmente incluídas no protocolo dos labora-
tórios de neurossonologia, sendo as artérias axilares de fácil acesso pela técnica. Realça-se ainda que em casos arrastados 
de ACG pode permanecer algum espessamento arterial hiperecogénico nas artérias temporais superficiais, como já descrito 
na literatura, de significado patológico indefinido, o que reforça a necessidade de estudo de outros segmentos arteriais para 
monitorização de agudizações vasculíticas.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.14 | Vasculite primária do SNC e síndrome dos anticorpos antifosfolípidos – uma associação 
incomum
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INTRODUÇÃO | O síndrome dos anticorpos antifosfolípidos (SAF) é uma doença autoimune caraterizada por eventos trombó-
ticos e/ou morbilidade na gravidez e positividade persistente dos anticorpos antifosfolípidos. Os eventos cerebrovasculares is-
quémicos, maioritariamente por trombose in situ, são a manifestação mais comum de patologia arterial. Estão descritos raros 
casos de SAF associado a vasculite primária do SNC, no entanto, não são claros os mecanismos patofisiológicos subjacentes.

CASO CLÍNICO | Senhora de 44 anos, com antecedentes de epilepsia na infância e trombocitopenia, é referenciada à consul-
ta de Neurologia por recorrência de crises epiléticas. Objetivamente, apresentava hemiparesia direita ligeira. Analiticamen-
te, mantinha trombocitopenia (93 000/μL) e ANA positivo, o EEG era normal, a RM-CE revelou várias lesões focais, dispersas 
pela substância branca bi-hemisférica, hiperintensas em T2/FLAIR, lesões de caráter expansivo com envolvimento cortical à 
esquerda e pequenas lesões clásticas corticossubcorticais parietoccipital esquerda e occipitais bilaterais, prováveis seque-
las vasculares antigas, com angioRM normal; no LCR apresentava discreta hiperproteinorráquia. Completou investigação 
com angiografia, que revelou imagens sugestivas de vasculite de vasos de médio calibre. Cumpriu 5 dias de metilpredniso-
lona endovenosa, seguida de corticoterapia oral que manteve durante 1 ano, completou 6 ciclos mensais de ciclofosfamida 
e ficou medicada com antiepilético. Dois meses após a suspensão da terapêutica imunossupressora, recorreu ao serviço de 
urgência por alteração da linguagem, sem hora de início definida. Ao exame apresentava afasia de predomínio motor, HHE 
e hemianestesia esquerda, pontuando 7 na NIHSS. A TC-CE revelou enfarte hiperagudo temporal direito e a angioTC oclusão 
do segmento M2 ipsilateral. Foi submetida a trombectomia mecânica, tendo-se obtido recanalização total. Iniciou ciclo 
de metilprednisolona, contudo, apresentou agravamento clínico progressivo e na TC-CE de controlo apresentava extenso 
enfarte parietotemporal direito. Analiticamente, verificou-se a presença moderada de anticoagulante lúpico em duas deter-
minações separadas por mais de 12 semanas e foi iniciada hipocoagulação. A investigação cardíaca foi normal.

CONCLUSÃO | Reporta-se um caso de vasculite primária do SNC, com posterior identificação de SAF, ilustrando a fisiopatologia 
complexa das manifestações neurológicas apresentadas, para as quais contribuem mecanismos inflamatórios e trombóticos. 
Atendendo à história de trombocitopenia e ANA positivo não se pode excluir a presença de vasculite sistémica, pelo que é 
essencial manter um seguimento regular. Assim, as características imagiológicas sugestivas de processos vasculíticos no SNC 
não são específicas e têm um diagnóstico diferencial amplo. Perante estes achados, a investigação etiológica alargada é funda-
mental, para permitir a identificação de causas secundárias e mimetizadores e a instituição da terapêutica apropriada.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.15 | Hidrocefalia, uma complicação rara de vasculite primária do sistema nervoso central
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INTRODUÇÃO | A vasculite primária do sistema nervoso central (VPSNC) é uma doença rara caracterizada por inflamação de 
vasos intracranianos de pequeno/médio calibre. Apresentamos o caso de uma doente que, um mês após este diagnóstico, 
desenvolveu hidrocefalia, uma possível complicação reportada pela primeira vez por Ibrahim, W. N., em 1987.

CASO CLÍNICO: Mulher de 50 anos, com antecedentes de patologia psiquiátrica e tabagismo, que em março/19 recorre ao 
serviço de urgência por início súbito de afasia e hemiparésia direita. Nos meses anteriores apresentava um quadro pro-
gressivo de cefaleias, lentificação psicomotora e quedas frequentes. Além do enfarte parietal esquerdo agudo em TC à ad-
missão, na angioTC identificaram-se múltiplas irregularidades de calibre(estenose/dilatação) na circulação anterior(artéria 
cerebral anterior e média bilateralmente) e um aneurisma da artéria cerebelosa postero-inferior(PICA) direita. A angiografia 
clássica confirmou estes achados e foi realizado tratamento endovascular do aneurisma. Apresentava LCR inflamatório 
(44 leucócitos/μL, predomínio de mononucleares, proteínas0,52 g/L, glicose0,54 g/L), com estudo microbiológico negati-
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vo. Não houve evidência clínica, analítica ou imagiológica (TC toraco-abdomino-pélvica, FDG-PET) de doença autoimune 
sistémica primária, infeção ou neoplasia. Assumiu-se o diagnóstico de VPSNC possível (cumprindo os critérios de Rice and 
Scolding, 2019: 1.apresentação clínica compatível e exclusão de diagnósticos alternativos e vasculite sistémica; 2.meios 
complementares de diagnóstico a suportar inflamação do SNC –pleocitose do LCR e RMN/angiografia compatíveis; 3.sem 
prova histológica de vasculite). Iniciou corticoterapia em alta dose, com melhoria dos défices focais, mantendo alterações 
cognitivas documentadas em avaliação neuropsicológica. Em abril/19 houve agravamento da marcha com incontinência 
urinária associada e alterações neuropsiquiátricas. Foi documentada hidrocefalia, com edema transudativo, sendo sub-
metida a colocação de derivação ventricular externa urgente e posteriormente derivação ventriculo-peritoneal. Repetiu 
RMN que não demonstrou novas lesões e punção lombar cujo citoquímico normalizara (3leucócitos/μL, proteínas0,19 g/L, 
glicose0,65 g/L) e microbiológico era negativo. A biopsia cerebro-meningea mostrou alterações reativas (microgliose e as-
trocitose) do córtex e substância branca, sem infiltrados inflamatórios nem evidência de necrose fibrinoide da parede dos 
vasos. Iniciou em julho/19 ciclofosfamida, conforme protocolo NIH, tendo já cumprido 4/6 ciclos. Apresenta melhoria das 
queixas cognitivas com recuperação da autonomia, sem novos défices focais.

DISCUSSÃO | A hidrocefalia comunicante é uma complicação reconhecida de patologias que condicionam a absorção do 
LCR como meningite e hemorragia subaracnoideia. A ocorrência de hidrocefalia na VPSNC pode dever-se ao envolvimento 
da adventícia e sua extensão às meninges que leva a um defeito no fluxo do LCR.

CONCLUSÕES | A possibilidade de hidrocefalia deve ser considerada perante um agravamento clínico de doentes com VPSNC.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.16 | Permeabilidade da barreira hematoencefálica ao longo das diferentes fases do AVC 
isquémico: revisão sistemática e meta-análise

Autores: Sara Bernardo-Castro1, Helena Donato2, Lino Ferreira3, Luciano Almendra1, Cristina Duque1, Carla Cecília1, Bruno 
Rodrigues1, Cristina Machado1, Gustavo Santo1, Fernando Silva1, João Sargento-Freitas1

Instituições: 1 - Unidade de Neurologia Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2 - Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 3 - Center for Neuroscience and Cell Biology, Coimbra, Portugal
Endereço postal: Sara Bernardo-Castro, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, Praceta 
Mota Pinto, 3000-075 Coimbra 
Correio eletrónico: saarabc@gmail.com

INTRODUÇÃO | O aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE) na fase aguda de um AVC isquémico é 
reconhecido como agravante do resultado clínico. Além do seu potencial efeito deletério, esta permeabilidade tem também 
sido estudada como possível alvo terapêutico.  Não obstante, não é ainda seguro como evolui a BHE durante as diferentes 
fases do AVC. O seu conhecimento poderia abrir uma nova janela de oportunidades para o tratamento do AVC.

OBJETIVOS | O principal objetivo de este trabalho é a realização duma revisão sistemática e meta-análise sobre a permea-
bilidade da BHE ao longo das diferentes fases do AVC isquémico.

METODOLOGIA | Realizamos uma pesquisa eletrónica sistemática da literatura (PUBMED, EMBASE, CENTRAL, Scopus) iden-
tificando todos os estudos desde o inico até o 31 de julho de 2019 realizados em doentes com o diagnóstico de AVC isqué-
mico em que se avaliasse a permeabilidade da BHE de uma forma quantitativa. As fases do AVC foram definidas da seguinte 
forma: hiperaguda (<6h), aguda (6-48h), subaguda (3-9 dias), crônica (≥30 dias). Os dados foram agrupados usando o méto-
do de variância inversa, o estimador DerSimonian-Laird para tau2 e a diferença média padronizada com 95%IC. O modelo 
estatístico utilizado foi o modelo de efeitos aleatórios. Foi definido como significado estatístico p <.005

RESULTADOS | Identificamos um total de 2901 estudos. Após aplicar os critérios de inclusão/exclusão, 19 estudos foram 
incluídos na análise quantitativa, com um total de 1042 doentes para a fase hiperaguda, 299 para a fase aguda, 113 para a 
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fase subaguda e 23 para a fase crónica. A fase crónica só incluiu um estudo pelo que não foi possível o cálculo agrupado. Os 
resultados para as diferentes fases mostraram um aumento progressivo da permeabilidade até à fase subaguda, momento 
em que começa a diminuir: fase hiperaguda SMD=0.88 IC95% (0.58,1.19) p<0.01 I2=89% ; aguda SMD=1.60 IC95% (0.62,2.59) 
p<0.01 I2=95%; subaguda SMD=2.23 IC95% (0.25,4.22) p<0.01 I2=97%; crónica 1.37(0.73,2.02). O aumento da permeabilidade 
entre a fase hiperaguda e subaguda foi estatisticamente significativo (p=0.019).

CONCLUSÕES | Após AVC isquémico a permeabilidade da BHE aumenta de forma progressiva até à fase subaguda, onde 
encontra o seu ponto máximo. Estes achados reforçam a heterogeneidade quantitativa e biológica da permeabilidade da 
BHE após AVC, permitindo o desenho de estratégias que visem utilizar a BHE como veículo/alvo terapêutico.
Compromissos: Este estudo integra o projeto NANOSTEM, financiado pelo programa de inovação e investigação da União 
Europeia Horizon 2020 sob contrato de concessão número 764958.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.17 | Parâmetros plaquetários e o prognóstico de doentes com AVC isquémico

Autores: Alexandre Calçada1, Filipa Sotero2, Ana Catarina Fonseca1,2, Diana Aguiar de Sousa1,2, Teresa Pinho e Melo1,2, Patrícia 
Canhão1,2

Instituições: 1 - Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Instituto de Medicina Molecular; 2 - Unidade de AVC, Serviço 
de Neurologia, Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte
Endereço postal: Alexandre Calçada, Serviço de Neurologia, Hospital Santa Maria/Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte; Avenida Professor Egas Moniz; 1649-035 Lisboa, Portugal.
Correio eletrónico: ammc1@campus.ul.pt 

INTRODUÇÃO | As plaquetas têm um papel importante na patofisiologia do acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. 
Valores mais elevados de volume plaquetário médio (VPM), reflectindo maior actividade plaquetária, e menor contagem 
plaquetária (CP) na altura da admissão, foram associados a pior prognóstico. No entanto, os estudos prévios tiveram resul-
tados controversos e inconclusivos.

OBJETIVOS | Investigar a associação entre pârametros plaquetários e o prognóstico de doentes com AVC isquémico

METODOLOGIA | Estudo retrospectivo de doentes com AVC isquémico internados numa Unidadde de AVC entre Janeiro de 
2015 e Fevereiro de 2017. Recolheram-se os dados demográficos, clínicos e laboratoriais. Foram incluídos os doentes que 
tinham avaliação laboratorial até às primeiras 72 h após o AVC, e excluídos os doentes com morbilidades que pudessem 
influenciar os parâmetros plaquetários. O prognóstico funcional foi avaliado na alta hospitalar pela escala modificada de 
Rankin (mRS). O prognóstico foi considerado favorável se mRS≤2. Aplicou-se estatística não paramétrica e análise de regres-
são logística para determinar a influência dos parâmetros plaquetários (VPM, CP, plaquetócrito e distribuição do tamanho 
plaquetário) no prognóstico funcional, ajustando para outras variáveis associadas ao prognóstico.

RESULTADOS | Incluiram-se 466 doentes. A mediana de VPM foi mais elevada nos doentes com pior prognóstico em compa-
ração com os que tiveram prognóstico favorável (8.2 versus 7.8fL, p<0.001). Na análise de regressão logística, o VPM manteve 
significância estatística (p=0,005), juntamente com a idade (p=0,003), a pontuação na National Institutes of Health Stroke 
Scale (NIHSS, p<0,001) e Proteína C-reactiva (p=0.026). O modelo apresentava bom poder discriminativo na análise da curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic curve, AUC 0,843, IC 95% 0,807-0,878, p<0.001).
Não se encontrou associação significativa entre os restantes parâmetros plaquetários (CP, plaquetócrito e distribuição do 
tamanho plaquetário) e o prognóstico.

CONCLUSÕES | Valores elevados de VPM associaram-se a pior prognóstico funcional. O VPM é um marcador facilmente dis-
ponível na admissão hospitalar, e poderá incorporar scores para predição de prognóstico após AVC isquémico.
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P.18 | O rácio plaqueta-linfócito associa-se a transformação hemorrágica e pior prognóstico 
funcional aos 90 dias em doentes com AVC isquémico submetidos a trombólise e/ou trombectomia

Autores: Daniela Ferro1, Margarida Matias1, Joana Neto1, Andreia Lima2, Beatriz Ferraz1, Goreti Moreira3, Elsa Azevedo1, 
Pedro Castro1,3

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João; 2 - Departamento de Neurociências e Saúde 
Mental, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 3 - Unidade de AVC, Centro Hospitalar Universitário de São João
Endereço postal: Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, Alameda Professor Hernâni 
Monteiro, 4200-319, Porto
Correio eletrónico: danielaferro91@gmail.com

INTRODUÇÃO | A inflamação tem sido alvo de atenção crescente pelo seu papel na fisiopatologia na fase aguda do AVC 
isquémico, relacionando-se com pior prognóstico. O rácio plaqueta-linfócito (RPL) é um parâmetro que em estudos prévios 
se associou a pior outcome, embora ainda se desconheçam os mecanismos fisiopatológicos subjacentes. 

OBJETIVOS | Determinar a relação do RPL com a transformação hemorrágica e independência funcional aos 90 dias, em doen-
tes com AVC isquémico submetidos a tratamento de revascularização (trombólise intravenosa/trombectomia mecânica).

METODOLOGIA | Neste estudo retrospetivo foram incluídos todos os doentes com AVC isquémico da circulação anterior 
submetidos a revascularização, entre Janeiro de 2017 e Dezembro de 2018. Foram recolhidos dados demográficos, clínicos, 
analíticos e imagiológicos. A transformação hemorrágica foi classificada de acordo com os critérios Fiorelli (H1 – enfarte 
com hemorragia tipo 1; H2 – enfarte com hemorragia tipo 2; PH1 – hematoma parenquimatoso tipo 1; PH2+r – hematoma 
parenquimatoso tipo 2 ou coágulo remoto). O grau de independência foi classificado de acordo com a escala modificada de 
Rankin (inferior a 3). Foram calculados os odds ratio (OR) e intervalo de confiança (CI) 95% entre o RPL e as categorias Fiorelli 
por regressão logística ordinal e entre o RPL e a independência aos 90 dias por regressão logística binária.
Resultados: Foram incluídos 375 doentes, que apresentavam NIHSS mediano de 14 (IQR 7-19). Destes, 67% foram submeti-
dos a trombólise intravenosa e 61% a trombectomia mecânica. A transformação hemorrágica ocorreu em 94 doentes (25%), 
com a seguinte distribuição: H1 em 29, H2 em 27, PH1 em 20 e PH2+r em 18 doentes. No modelo multivariado, verificou-se 
que níveis mais altos de RPL estão associados a maior gravidade da hemorragia, após ajuste para outras variáveis [NIHSS 
à admissão, ASPECTS, glicemia e nível de oclusão; OR 1,34 (95% CI 1,05; 1,72)]. Por outro lado, valores de RPL mais baixos 
associaram-se a independência funcional aos 90 dias (p<.01).

CONCLUSÕES | Neste estudo, o rácio plaqueta-linfócito, associou-se a um risco aumentado de transformação hemorrágica 
e pior prognóstico funcional aos 90 dias, corroborando estudos prévios que indicam que, no AVC isquémico agudo, a infla-
mação tem um papel deletério na evolução clínica dos doentes. No futuro, o RPL poderá ser útil na estratificação de doentes 
para futuros ensaios clínicos com terapêuticas imunomodeladoras no AVC isquémico.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.19 | Acidente Vascular Cerebral e Hemorragia Intracraniana em doentes medicados com 
anticoagulantes orais diretos – experiência de um centro

Autores: Sara Lopes, Lúcia Vieira, Helena Cruz Gomes, Manuel Figueiredo
Instituição: Serviço de Imunohemoterapia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia
Endereço postal: R. Conceição Fernandes S/N, 4434-502 Vila Nova de Gaia
Correio electrónico: sarapblopes@gmail.com

INTRODUÇÃO | A crescente incidência de fibrilação auricular traduz-se num aumento dos doentes sob profilaxia de Aci-
dentes Vasculares Cerebrais. Atendendo ao perfil risco-benefício dos anticoagulantes orais diretos (DOAC) espera-se que o 
número de doentes sob esta medicação aumente em detrimento dos antagonistas da vitamina K. As complicações hemor-
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rágicas associadas tornam-se de difícil gestão dada a ausência de estratégias de reversão comprovadas, com exceção do 
dabigatrano. Para além disso, o efeito de dose dos DOAC no outcome da hemorragia intracraniana (HIC) permanece incerto.

OBJETIVOS | Avaliar doentes sob DOAC com HIC e esclarecer as estratégias adotadas, avaliando o outcome. Os dados foram 
analisados através do IBM® SPSS® Statistics 26.

METODOLOGIA | Estudo retrospetivo dos doseamentos de DOAC realizados no nosso centro no período de 1/1/2017 a 
13/12/2019, no contexto de alterações neurológicas ou traumatismo crânio-encefálico (TCE). A avaliação do outcome clínico 
foi avaliado pela evolução radiológica e pelo modified Rankin Scale.  

RESULTADOS | Dos 176 doseamentos de DOAC realizados, 35 deveram-se a alterações neurológicas/TCE, traduzindo-se na 
avaliação de 27 doentes. Destes, 2 apresentaram AVC isquémico e 25 HIC. 76% dos doentes com HIC eram do sexo masculino 
(n=19), idades compreendidas entre 53-92 anos (M=81anos). Verificou-se que 28% não se encontravam hipocoagulados na 
dose recomendada. 68% das HIC foram associadas a trauma (n=17), 14 por queda da própria altura. Em 5 doentes não se 
evidenciou HIC à admissão e não foi realizado controlo radiológico posterior, nos restantes 90% apresentaram agravamento 
(n=18/20). Em 36% não foi possível objetivar a última toma de NOAC (n=9), dos restantes o doseamento de NOAC estava acima 
do esperado em 32% (n=8) e 8% abaixo (n=2). Relativamente ao tratamento, 16% foram submetidos a intervenção cirúrgica 
(n=4) e 64% efetuaram reversão (2 idaracizumab, 14 complexo protrombínico (CPP)). As dosagens de CPP efetuadas por doente 
variam de 500-5500U. Em média, os doentes ficaram 19 dias internados (0-101dias, DP=25.7). Verificaram-se 5 óbitos (20%).

CONCLUSÕES | HIC é uma complicação em doentes hipocoagulados com elevada mortalidade e morbilidade. Tendo em con-
ta a ausência de alguns registos, nomeadamente o peso do doente e a hora da última toma de NOAC, seria pertinente a imple-
mentação de protocolos de intervenção em doentes medicados com NOAC que apresentem alterações neurológicas/TCE. As-
sim, seria possível padronizar a avaliação, os registos clínicos e a intervenção nestes doentes, bem como a dosagem mais eficaz 
de CCP. Para além disso, a avaliação do risco de queda deve ser incluída aquando da decisão de instituição de anticoagulação.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.20 | Acidente vascular cerebral isquémico em doentes com prótese mecânica aórtica on-x – 
experiência de um centro hospitalar

Autores: Lúcia Vieira, Sara Lopes, Helena Cruz Gomes, Manuel Figueiredo
Instituição: Serviço de Imunohemoterapia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia
Endereço posta: R. Conceição Fernandes S/N, 4434-502 Vila Nova de Gaia
Correio eletrónico: luciagracielavieira@gmail.com

INTRODUÇÃO | As próteses valvulares mecânicas (PM) apresentam maior durabilidade, de grande conveniência em doen-
tes adultos jovens. No entanto, pelo maior risco trombótico que acarretam, obrigam a anticoagulação oral ad aeternum, 
responsável por grande parte da morbimortalidade destes doentes. Estudos realizados com PM aórticas On-x validaram a 
utilização de um intervalo de INR inferior (1,5-2) como alvo terapêutico.

OBJETIVOS | Este trabalho pretende avaliar a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) em doentes com PM aórtica 
On-x e analisar factores que possam influir na etiologia dos mesmos.

METODOLOGIA | Foi feito um estudo retrospectivo dos doentes com monitorização de anticoagulação no Serviço de Imu-
nohemoterapia após colocação de PM aórtica On-x. O tempo em intervalo terapêutico (TTR – time in therapeutic range) foi 
calculado para cada doente, usando o método de Rosendaal. Os dados foram analisados através do IBM® SPSS® Statistics 26.

RESULTADOS | São acompanhados 18 doentes com PM aórtica On-x, com idades entre os 33 e os 67 anos (M=56,3; DP=0,9), 
dos quais 72,2% (n=13) são do sexo masculino. Do total de doentes da amostra, registou-se AVC isquémico em 16,7% (n=3). O 
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evento ocorreu 1 a 2,7 anos após a colocação da prótese (M=1,7; DP=0,9). A aplicação de um teste t de amostras independentes 
revelou que não há diferenças estatisticamente significativas entre o TTR dos doentes que tiveram AVC (M=61,3%; DP=19,6) e o 
dos que não tiveram (M=56,5%; DP=15,2) (p=0.642). No último controlo antes do AVC, todos os doentes apresentavam valores 
de INR dentro da margem terapêutica. No dia do evento, 1 dos doentes apresentava INR infra-terapêutico; os restantes encon-
travam-se dentro da margem terapêutica definida. Nesta amostra, 33,3% (n=6) dos doentes cumpriram antiagregação – 16,7% 
(n=3) durante 1 mês, 5,6% (n=1) durante 2 anos e 11,1% (n=2) até à actualidade, sem data de suspensão proposta. Dos doentes 
com AVC, 1 havia cumprido antiagregação inicial de 1 mês e nenhum se apresentava antiagregado à data do evento.

CONCLUSÕES | Em estudos realizados com PM aórticas On-x, os doentes encontravam-se sob antiagregação e hipocoagu-
lação simultâneas, pelo menos num período pós-operatório inicial, facto que não ocorreu com a maioria dos doentes desta 
amostra. Em alguns deles, a redução do alvo de INR só ocorreu após 3 meses de terapêutica standard. Embora limitados 
pelo tamanho amostral, os resultados encontrados, que não parecem atribuir à diferença de TTR a ocorrência de eventos 
trombóticos, sustentam a necessidade de melhor definição da terapêutica antiagregante e/ou redefinição da margem tera-
pêutica anticoagulante.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.21 | Utilidade do Doppler transcraniano após encerramento de Foramen Oval Patente 

Autores: Cristina Ionel1, Filipa Ferreira2, Liliana Pereira1, Miguel Rodrigues1

Instituição: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta; 2 - Serviço de Cardiologia, Hospital Garcia de Orta
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Correio eletrónico: cristinaionel@hotmail.com

INTRODUÇÃO | O encerramento do foramen oval patente (FOP) é atualmente o tratamento preconizado no acidente vas-
cular cerebral (AVC) por provável embolismo paradoxal no jovem. O seguimento destes doentes implica monitorização de 
complicações e eficácia do procedimento, com pesquisa de shunt residual. Na nossa instituição, os doentes fazem ecocar-
diograma transtorácico (ETT) 1 mês e 6 meses após encerramento, e transesofágico (ETE) a 1 ano. A monitorização de sinais 
microembólicos por ecodoppler transcraniano (MES-DTC) após injecção de soro salino agitado é um exame não invasivo 
alternativo com elevada sensibilidade na detecção de shunt direito-esquerdo. 

OBJETIVOS | Pretendemos descrever e comparar resultados destes exames quanto à detecção de shunt residual após en-
cerramento de FOP.

METODOLOGIA | Nos doentes submetidos a encerramento de FOP, em seguimento na Consulta de Cardiopatias Congénitas, 
foram recolhidos retrospetivamente dados demográficos, ecocardiográficos e ultrassonográficos e prospetivamente realiza-
do MES-DTC. Apresentam-se frequências, grau de concordância com teste kappa, estatística inferencial com qui-quadrado 
e Mann-Whitney (SPSS Statistics 22).

RESULTADOS | Incluímos 22 doentes, 41% do sexo masculino, com idade média de 55 anos (desvio padrão 12,5). O motivo 
de encerramento foi AVC isquémico ou AIT, com valor mediano da pontuação RoPE (Risk of Paradoxical Embolism) de 6 (mí-
nimo 2, máximo 7). Em todos os doentes foi utilizado dispositivo Amplatzer™ (PFO Occluder, Septal Occluder, Multi-Fenes-
trated Septal Occluder). Todos os doentes foram submetidos a controlo por ETE ou ETT, dos quais 4 (18,2%) apresentaram 
shunt residual, 1 extracardíaco e 3 peridispositivo. Por MES-DTC identificaram-se 13 (59%) doentes com shunt residual, 12 
de pequena dimensão (<10 MES com ou sem Valsalva) e 1 grande (>20 MES com Valsalva). A concordância entre MES-DTC 
e ecocardiograma na identificação de shunt após encerramento foi baixa (kappa=0,104, p=0,474). O MES-DTC conseguiu 
detetar 75% dos doentes com shunt residual identificado no ecocardiograma, e 10 doentes adicionais face ao ETE. Não 
existiu associação entre presença de aneurisma do septo, tamanho do dispositivo implantado ou tempo decorrido desde 
o encerramento com presença de shunt residual no MES-DTC. Houve associação entre tamanho do dispositivo implantado 
com presença de shunt residual no ecocardiograma (p = 0,027).  
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CONCLUSÕES | O MES-DTC identificou shunt residual mais frequentemente que o ETE. A elevada sensibilidade deste exame 
para shunt de pequena dimensão pode explicar a predominância deste tipo de shunt na nossa amostra. Consideramos que 
no futuro o MES-DTC poderá fazer parte do protocolo de seguimento destes doentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.22 | Presença de marcadores electrocardiográficos de cardiopatia auricular em doentes com 
AVC isquémico criptogénico em idade jovem

Autores: Rita Ventura*1, André Sobral-Pinho*1, João Pedro Marto1,2, João Adriano Sousa3, Ana Catarina Fonseca4, Miguel 
Viana-Baptista1,2 * - Contribuíram de forma igual para a realização deste trabalho
Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. 2 – CEDOC, NOVA 
Medical School, Universidade NOVA de Lisboa. 3 – Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental. 4 – Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte.
Endereço postal: Rua da Junqueira, 126; Lisboa 1349-019
Correio eletrónico: neurologia@chlo.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | A cardiopatia auricular define-se pela presença de alterações estruturais ou fisiopatológicas na aurícula es-
querda que podem preceder o aparecimento de fibrilhação auricular. Atualmente, coloca-se a hipótese de a cardiopatia au-
ricular poder ser uma causa de AVC, mesmo na ausência de FA. Estudos recentes sugeriram uma maior prevalência desta 
entidade em doentes com AVC criptogénico, comparativamente a doentes com AVC de etiologia não cardioembólica (CE). A 
presença de marcadores electrocardiográficos de cardiopatia auricular não foi avaliada em doentes com AVC em idade jovem.

OBJETIVOS | Avaliar a presença de marcadores electrocardiográficos de cardiopatia auricular em doentes de idade jovem 
com AVC isquémico criptogénico e comparar com doentes com AVC de etiologia não-CE major.

METODOLOGIA | Estudo retrospectivo, de doentes consecutivos, admitidos no CHLO, com AVC isquémico agudo e idade 
jovem (≤55 anos) entre Janeiro 2015 e Novembro 2019. A etiologia foi determinada segundo a classificação TOAST. Desta 
análise, foram excluídos doentes com AVC isquémico de causa indeterminada por estudo incompleto e doentes sem ECG 
disponível. Os marcadores electrocardiográficos de cardiopatia auricular avaliados foram: aumento da defleção negativa da 
onda P em V1 (PTFV1)> 5000µVms, aumento onda P> 120ms e aumento intervalo PR≥ 200ms. A sua presença foi comparada 
entre doentes com AVC criptogénico e doentes de etiologia não-CE major.

RESULTADOS | A amostra final incluiu 138 doentes, com idade média de 47,0 anos (±6,8), 59 (42,8%) do sexo feminino, 35 
(25,4%) de etiologia criptogénica e 12 (8,7%) com etiologia não-CE major. Comparando os doentes de AVC criptogénico 
com os de etiologia não-CE major, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no PTFV1 (22,9% vs 12,6%; 
p=0,130), onda P (5,7% vs 4,4%; p=0,534) e intervalo PR (2,9% vs 2,2%; p=0,627).

CONCLUSÃO | No nosso estudo não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na presença de marcadores 
electrocardiográficos entre doentes com AVC criptogénico e AVC não-CE major. Tal sugere que, no AVC em idade jovem, a 
cardiopatia auricular poderá não ser uma causa relevante de AVC classificado como criptogénico. Contudo, o número limi-
tado de doentes e baixo poder estatístico poderão ter limitado os nossos resultados.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.23 | Valor acrescentado da monitorização cardíaca prolongada no esclarecimento etiológico 
de AVC com etiologia indeterminada

Autores: Augusto Rachão*, Elisa Silva*, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues
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*Estes autores contribuíram de igual forma para a realização do trabalho
Instituição: Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada (Portugal)

INTRODUÇÃO | O AVC de causa indeterminada é comum na prática clínica e parece estar, em muitos casos, relacionado 
com Fibrilação Auricular (FA). Pelo carácter frequentemente paroxístico, a deteção de FA escapa a métodos de monitoriza-
ção mais breves, requerendo períodos mais prolongados para o seu diagnóstico. 

OBJETIVOS | Identificar características preditoras para a realização de Registo de Eventos (RE) em doentes com AVC de 
etiologia indeterminada e quantificar a taxa de deteção de FA obtida através deste meio.

METODOLOGIA | Foram incluídos doentes com AVC isquémico sem etiologia determinada, internados na Unidade de AVC 
de um hospital central, entre maio-2017 e novembro-2019. Foram recolhidos retrospectivamente dados demográficos, fac-
tores de risco vascular, tratamentos de fase aguda, tipologia do AVC (OCSP) e resultado funcional (mRS), bem como realiza-
ção de RE (detetor de eventos externo com duração de 10-14 dias). Apresentam-se frequências e comparações pelos testes 
do qui-quadrado.

RESULTADOS | Nos 59 doentes com AVC com etiologia indeterminada, verificou-se idade mediana de 79 anos, com pre-
domínio do sexo masculino (54,2%) e presença de hipertensão arterial em 71,%, dislipidemia em 55,9% e de obesidade 
em 25,9%. A maioria dos doentes foi submetida a trombólise endovenosa (66,1%). Verificou-se que 44,1% tinham enfartes 
completos da circulação anterior e 41,1% ficaram incapacitados (mRS>2) no pós-AVC imediato.
Foi pedido RE em 42 doentes (71,2%). A mortalidade foi superior nos doentes em que não foi pedido RE (30,8% vs 8,7%; 
p=0,04). Não se encontrou nenhum outro fator associado à requisição do exame. 
Nos doentes que realizaram RE, verificou-se uma taxa de deteção de FA de 16,6%. Foi determinada uma causa alternativa 
no seguimento de dois doentes.

CONCLUSÕES | Foram pedidos menos RE a doentes com probabilidade de prognóstico vital desfavorável. Nesta amostra 
verificamos a detecção adicional de 16,6% de diagnósticos de FA, reduzindo a percentagem de AVC de etiologia indetermi-
nada e melhorando a prevenção secundária de AVC nestes doentes. Confirmamos a utilidade da monitorização prolongada 
do ritmo cardíaco após AVC de etiologia indeterminada.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.24 | Título: FA e AVC ou AVC e FA?

Autores: Mariana Domingues Santana, Ana Paixão, Ana Catarina Fonseca
Instituição: Clínica Universitária de Neurologia do Hospital Santa Maria, Lisboa, Portugal
Endereço postal: Avenida Professor Egas Moniz MB, 1649-028 Lisboa, Portugal
Correios eletrónicos: marianasantana@campus.ul.pt; catarinagfonseca@gmail.com

INTRODUÇÃO | Uma das etiologias mais relevantes para acidente vascular cerebral (AVC) isquémico é a fibrilhação auricular 
(FA). Na maioria dos casos, a FA é causada por alterações estruturais cardíacas prévias ao AVC, pelo que se considera esta 
arritmia de causa cardiogénica. Contudo, em alguns casos ocorre descoberta de FA previamente desconhecida após um AVC. 
Alguns autores defendem que esta última pode ser uma consequência do AVC e não a sua causa. A FA teria nesta situação 
uma causa neurogénica, sendo uma possível explicação a perturbação da inervação autonómica e inflamação cardíacas con-
sequentes ao AVC. Os dois tipos de FA podem diferir em várias dimensões clínicas e terapêuticas, sendo relevante estudá-los.

OBJETIVOS | Verificar se os doentes com diagnóstico de FA após AVC tinham alterações prévias do ritmo cardíaco nos domí-
nios tempo e frequência, de modo a apoiar uma hipótese cardiogénica ou neurogénica.

METODOLOGIA | Realizámos um estudo caso-controlo. Foram analisadas as notas de alta dos doentes internados numa 
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unidade de AVC entre 2009 e 2019. Foram incluídos doentes com AVC isquémico e que tivessem monitorização Holter ECG 
prévia ao AVC. Foram excluidos doentes com FA prévia. Os doentes foram divididos em dois grupos: doentes que se manti-
veram em ritmo sinusal após o AVC (controlos), e doentes que desenvolveram FA nos primeiros 5 dias após AVC (casos). Os 
doentes foram comparados atendendo à data, duração do registo e parâmetros dos domínios tempo (FC, PNN50, RMSSD, 
VarIndex, SDANN) e frequência (potência total, VLF, LF, HF, LF/HF) dos Holters ECG. Pretendia-se estudar se estes exames 
seriam equivalentes (favorecia hipótese neurogénica), ou díspares (favorecia hipótese cardiogénica), nos dois grupos. Regis-
tou-se o sexo, idade, fatores de risco vasculares, antecedentes pessoais de relevo e território do evento isquémico.

RESULTADOS | Foram incluídos 9 casos e 11 controlos. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 
dois grupos relativamente às características da amostra (excepto idade), data de realização ou duração da monitorização. 
Não se verificaram também diferenças estatisticamente significativas, nos domínio tempo ou frequência dos exames entre 
os dois grupos.

CONCLUSÕES |  Verificou-se que os dois grupos de doentes eram equivalentes e que os parâmetros dos seus Holter ECG 
prévios ao AVC eram semelhantes. Tal favorece a hipótese de FA neurogénica nos doentes em que esta arritmia é diagnosti-
cada nos primeiros dias após AVC.

Compromissos: Projeto desenvolvido com bolsa atribuída pelo GAPIC no âmbito do programa “Educação pela Ciência”.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.25 | Oclusões da artéria central da retina numa Unidade de AVC

Autores: Ana Mestre1, Marisa Mariano2, Alberto Fior2, Ana Paiva Nunes2

Instituições: 1 – Hospital Distrital de Santarém; 2 – Unidade CerebroVascular, Centro Hospitalar Lisboa Central
Endereço postal: Unidade CerebroVascular; Hospital de São José, Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa
Correio eletrónico: anamartinsmestre@gmail.com

A oclusão da artéria central da retina (OACR) é uma entidade pouco frequente, com uma incidência estimada em 8.5/100000 
indivíduos. A maioria das oclusões é de natureza trombótica ou embólica associada a doença carotídea, mas também pode 
decorrer de fenómenos embólicos associados a outras patologias (valvulopatias, mixoma), ou de complicações de proce-
dimentos endovasculares.

Análise retrospectiva e descritiva dos doentes internados numa unidade de AVC com o diagnóstico de oclusão da artéria 
central da retina à admissão ou no decorrer do internamento, entre Janeiro de 2014 e Outubro de 2019, inclusive. As va-
riáveis analisadas foram: motivo de admissão; factores de risco cardiovascular [hipertensão arterial (HTA), dislipidémia, 
diabetes mellitus (DM), obesidade e tabagismo]; momento de instalação da amaurose; etiologia e tratamento instituído.
Foram incluídos 10 doentes, com diagnóstico confirmado de OACR por fundoscopia. Tinham idades compreendidas entre 
os 35 e 76 anos, com predomínio do género masculino (8 doentes). 8 doentes foram admitidos por acidente vascular cere-
bral (AVC) associada a doença carotídea (estenose ou dissecção) e 2 foram admitidos electivamente para embolização de 
MAV e fistula arterio-venosa. 6 doentes tinham HTA, 5 dislipidémia, 2 obesidade, 1 DM e 4 hábitos tabágicos activos.
3 doentes tinham amaurose à admissão (um como único sintoma, os outros dois associado a outro sintomas focais). Em 7 
doentes a amaurose apresentou-se como complicação após procedimento endovascular.
Salientamos o caso do doente que apresentava amaurose à admissão como único sintoma, que realizou fibrinólise sistémi-
ca com regressão total do défice. Nesta casuística nenhum doente foi submetido a fibrinólise intra-arterial.
9 doentes realizaram tratamento médico com terapêutica tópica ocular e massagem ocular, e 1 doente realizou sessões de 
câmara hiperbárica. 

Na nossa casuística, a maioria das OACR foi uma complicação de um procedimento endovascular. Dado que a terapêuti-
ca endovascular é cada vez mais frequente no tratamento de fase aguda do AVC, os autores pretendem chamar à atenção 



 14º Congresso Português do AVC | 97

RESUMO DE POSTERS 

para a importância de estar alerta para esta entidade, que embora rara, pode ocorrer em doentes submetidos a este tipo 
de procedimentos.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.26 | Dois trombos intracranianos em diferentes topografias – uma fonte embólica e um 
tratamento por “prioridades”

Autores: Joana Fonte, Ângelo Carneiro, Ricardo Varela, Rui Felgueiras
Endereço postal: Centro Hospitalar Universitário do Porto – CHUP, Largo do Prof. Abel Salazar, 4099-001 Porto
Correio eletrónico: joanafonte3@gmail.com; 

INTRODUÇÃO | A oclusão síncrona de artérias cerebrais da circulação anterior e posterior é uma condição rara que está 
associada a um aumento de morbilidade e mortalidade. Os potenciais riscos e complicações associados representam um 
desafio na abordagem e tratamento de fase aguda do acidente vascular cerebral. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 79 anos, previamente autónoma, sem antecedentes patológicos conhecidos, é admitida por 
quadro súbito de alteração do estado de consciência não associado a estigmas cardiogénicos ou vegetativos, procedido 
de recuperação espontânea da vigília, com alteração da linguagem e défice motor direito. À admissão na sala de emergên-
cia, apresentava-se vígil, com afasia global, hemianopsia homónima direita, paralisia facial central e hemiplegia direitas, 
pontuando 20 na escala NIHSS. Realizou tomografia computorizada (TC) cerebral com angio-TC e estudo de perfusão, a 
documentar ASPECTS de 8, oclusão concomitante do topo da artéria basilar e da artéria cerebral média (ACM) esquerda no 
segmento M1, não apresentando variações anatómicas do polígono de Willis. Iniciou tratamento trombolítico endovenoso 
e seguiu para trombectomia.
Considerando os territórios vasculares envolvidos e as respetivas potenciais complicações, optou-se pela abordagem inicial 
da circulação posterior procedida da anterior, conseguindo-se recanalização dos segmentos ocluídos e melhoria dos défi-
ces neurológicos, a pontuar 3 na escala NIHSS. A TC cerebral de reavaliação revelou hipodensidade cerebelosa hemisférica 
superior direita e hipodensidade temporal e parietal peri-silviana posterior esquerda.
A etiologia provável é cardioembólica, tendo-se documentado flutter auricular.

CONCLUSÕES | Embora rara, a oclusão síncrona de artérias cerebrais da circulação anterior e posterior pode ser ocasional-
mente encontrada na prática clínica, tornando-se importante reconhecer precocemente este síndrome clínico e definir a 
melhor estratégia terapêutica. No caso apresentado, apesar do exame neurológico à admissão sugerir um enfarte cerebral 
em território da ACM esquerda, a presença de alteração de estado de consciência prévia pode ter sido consequência da 
trombose da artéria basilar. A estratégia terapêutica aplicada, baseada nos potenciais riscos, demonstrou-se eficaz, resul-
tando numa recanalização das artérias obstruídas e uma significativa melhoria dos défices neurológicos.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.27 | Trombetomia Mecânica: Uma «peça» revolucionária no tratamento do Idoso octogenário 
vítima de AVC isquémico agudo

Autor: Pedro Miguel Mendes Lopes
Instituição: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Hospital de Santa Maria
Correio eletrónico: pedro.lopes32@hotmail.com

INTRODUÇÃO | Na atualidade a evolução ímpar da Medicina e da Enfermagem expressa-se em tratamentos que influenciam 
imensuravelmente a integridade e qualidade de vida do Idoso. No entremeio do serviço de Imagiologia, a intervenção di-
recionada ao cliente com AVC conduziu a resultados significantes na sua convalescença rumo à autonomia total ou parcial 
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no futuro. A Enfermagem, ditos Enfermeiro circulante e de apoio à anestesia, contribui sobremaneira para a segurança e 
eficácia do procedimento.

OBJETIVOS | Divulgar estudo retrospetivo desenvolvido no serviço de Imagiologia do CHULN, aferindo resultados obtidos 
com os disponíveis em suporte bibliográfico; Validar a intervenção de Enfermagem em sala de angiografia no envolvimento 
com o Idoso octogenário vítima de AVC isquémico agudo.

MATERIAL E MÉTODOS | Estudo retrospetivo com incidência neste grupo específico, compreendido entre 2016 e 2017, fa-
cilitado por médico interno de Neuroradiologia; Revisão bibliográfica em bases de dados reconhecidas no meio (Medline, 
Cinahl e Cochrane) e Recurso a literatura de referência na área da Enfermagem radiológica.

RESULTADOS | O nosso foco foi o Idoso octogenário. Apesar de constatada uma taxa de mortalidade de 10,5%, o sucesso de 
recanalização foi alcançado em 78,9% dos casos com resultados clínicos favoráveis em 33,3%.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO | A interação entre o corpo clínico e de Enfermagem em sala de angiografia contribui para a 
eficácia do procedimento sempre respeitando a singularidade do Idoso. As intervenções interdisciplinares diligenciam um 
ambiente indiciador de segurança.                                              
Apesar da controvérsia da aplicação da trombetomia mecânica no Idoso, a evidência atual sugere uma implicação favorável 
na sua qualidade de vida aos 3 meses, após um sucesso relevante na recanalização. Os dados encontrados são similares 
aos obtidos no estudo retrospetivo. A trombetomia mecânica assume-se como uma intervenção de excelência quando se 
procura qualidade de vida nesta tipologia de clientes.

Agradecimentos ao corpo clínico de Neuroradiologia pela disponibilidade demonstrada.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.28 | Tratamento endovascular no Acidente Vascular Cerebral isquémico pediátrico – a 
experiência de um centro entre 2011 e 2019

Autores: Teresa P. Morais1, Isabel Fragata1, Rita Lopes Silva2, Petra Loureiro3, Ana Paiva Nunes4, João Reis1

Instituições: 1 - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 2 - Serviço de 
Neuropediatria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 3 - Serviço de Cardiologia Pediátrica, Cen-
tro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Lisboa, Portugal; 4 - Unidade CerebroVascular, Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central, Lisboa, Portugal
Endereço postal: R. José António Serrano, 1150-199 Lisboa
Correio eletrónico: tvpmorais@gmail.com

INTRODUÇÃO | O AVC isquémico pediátrico é uma condição subdiagnosticada, sendo a apresentação clinica frequente-
mente “atípica” e havendo uma diversidade de diagnósticos diferenciais mais frequentes neste grupo etário, o que leva ge-
ralmente a um diagnostico tardio. A inexistência de protocolos de abordagem e terapêutica universalmente aceites também 
contribui para a intervenção mais tardia. Apesar da forte evidência do tratamento endovascular (TEV) nos adultos com AVC 
isquémico, existem dados limitados para a sua utilização em crianças. O nosso objetivo foi rever os casos de trombectomia 
mecânica (TM) realizados na população pediátrica no nosso centro hospitalar.

MÉTODOS | Revisão retrospectiva dos casos de AVC isquémicos em idade pediátrica submetidos a terapêutica endovascular 
no nosso centro hospitalar entre 2011 e 2019.

RESULTADOS | Oito doentes (idades entre 2-17) com AVC isquémico agudo no contexto de oclusão de grande vaso foram 
submetidos a TM. 63% eram do sexo feminino. A maioria (5 doentes) dos doentes tinha história de doença cardíaca co-
nhecida, sendo que 2 estavam sob assistência cardíaca externa; 1 com diagnóstico a posteriori de vasculopatia pelo vírus 
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Varicella zoster e 1 com etiologia desconhecida. A mediana do pedNIHSS na admissão foi de 14 (3-24). Todos os pacientes 
apresentaram no exame de imagem da admissão score ASPECTS > 8, exceto um com ASPECTS igual a 2. Sete crianças apre-
sentavam oclusão vascular da circulação anterior e 1 oclusão da artéria basilar. O tempo médio desde o início dos sintomas 
até a imagem foi de 12h30 (1h15min-21h). A aspiração foi a técnica utilizada em 4 casos (50%); stent retriever em 3 casos 
(38%) e uma técnica combinada em um caso. A recanalização completa (TICI 2C / 3) foi alcançada em 50% dos casos. Aos 90 
dias, 2 pacientes (25%) morreram e 4 (50%) apresentaram uma mRS <2.

CONCLUSÃO | A TEV pode ser considerada na população pediátrica, para tratamento do AVC isquémico com oclusão de 
grande vaso, em casos selecionados e após discussão multidisciplinar, em centros com experiência em intervenção endo-
vascular. Esta opção terapêutica tem especial importância nos doentes pediátricos em assistência cardíaca externa.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.29  | Preditores de tempo “entrada-saída” em doentes com AVC isquémico agudo encaminhados 
para trombectomia mecânica

Autores: André Sobral-Pinho*1, Rita Ventura*1, João Ramos2, João Pedro Marto1,3, Tiago Lorga2, Teresa Mesquita3, Sofia 
Calado1,4, Miguel Viana Baptista1,4

* - Contribuíram de forma igual para a realização deste trabalho
Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 2 – Serviço de Neurorradiologia, 
Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 – Unidade de AVC, Serviço de Medicina IV, Hospital de São Francisco 
Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 4 – CEDOC, NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa 
Endereço postal: Rua da Junqueira, 126; Lisboa 1349-019
Correio electrónico: neurologia@chlo.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | O tempo “entrada-saída” (“door-in-door-out”) corresponde ao intervalo de tempo entre a admissão hos-
pitalar e saída para encaminhamento inter-hospital para realização de trombectomia mecânica. Este parâmetro tem sido 
apontado como uma métrica de qualidade no tratamento do AVC isquémico e de prognóstico funcional.

OBJETIVOS | Estudar preditores do tempo “entrada-saída” no Hospital de São Francisco Xavier.

METODOLOGIA | Estudo retrospectivo, consecutivo, de todos os doentes admitidos no Serviço de Urgência do CHLO (Hos-
pital de São Francisco Xavier) e que foram encaminhados para realização de trombectomia mecânica no Hospital de Egas 
Moniz ou para outro hospital da região metropolitana de Lisboa, entre 1 de Janeiro de 2016 e 30 de Novembro de 2019. 
Dados demográficos, clínicos e organizacionais foram avaliados como possíveis preditores de tempo de “entrada-saída”. 
Foram igualmente avaliados os tempos intermédios “entrada-angioTC” e “angioTC-saída”.

RESULTADOS | Incluímos 148 doentes, com idade média de 73.8 anos (desvio padrão 12.2), 75 (51%) do sexo feminino. O 
tempo “entrada-saída” médio foi de 97.1 minutos (desvio padrão 49.4 minutos), 28 (19%) com tempo ≤ 60 minutos. O tempo 
“entrada-angioTC” médio foi de 23,6 minutos (desvio padrão 31.2 minutos) e o tempo “angioTC-saída” médio foi de 73.3 
minutos (desvio-padrão 35.3 minutos). Os doentes com AVC da circulação posterior apresentaram em média um tempo 
“entrada-saída” superior a 35 minutos em relação à circulação anterior (p=0.028). Este aumento foi sobretudo devido a um 
tempo “entrada-angioTC” superior (em média 27.3 minutos; p=0.007), não existindo diferenças no tempo “angioTC-saída”. A 
cada ano tem existido uma redução média de 11 minutos no tempo “entrada-saída” e “angioTC-saída” (p=0.009 e p <0.001). 
Factores como idade, autonomia funcional e realização de trombólise não influenciaram o tempo “entrada-saída”. 

CONCLUSÕES | O tempo “entrada-saída” em doentes encaminhados para trombectomia mecânica foi superior em doentes 
com AVC isquémico da circulação posterior, sobretudo por um maior tempo até realização de angioTC. Maior tempo no 
diagnóstico clínico e estabilização dos doentes poderá contribuir para este facto. A melhoria progressiva dos tempos “entra-
da-saída” parece ser sobretudo determinada pela melhoria no tempo entre decisão clínica e saída da instituição.
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P.30 | Complicações do acesso arterial para trombectomia – Importância de uma vigilância 
sistematizada

Autores: Carolina Soares, Ana Catarina Baião, Ana Sofia Costa, Elsa Pereira, Liliana Pereira, Miguel Rodrigues.
Instituições: Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
Endereço postal: Av Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada
Correio eletrónico: carolina.soares@hgo.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | As trombectomias na Via Verde AVC cresceram acentuadamente após implementação da Urgência Metro-
politana de Lisboa. Exigem uma gestão das camas adequadas para vigilância destes doentes, fundamental para detetar 
complicações atempadamente, nomeadamente arteriais no local de punção femural. Pretendemos descrever estas com-
plicações, comparando doentes vigiados na Unidade de AVC (UAVC), onde existe um protocolo específico, relativamente às 
Unidades de Cuidados Intensivos/Intermédios (UCI).

METODOLOGIA | Em doentes submetidos a trombectomia num hospital central, entre janeiro-2016 e outubro-2019, re-
colhemos retrospetivamente dados demográficos, antecedentes, encerramento do acesso arterial, local de internamento 
pós-trombectomia, registo sistematizado de vigilância de complicações, sinais e sintomas sugestivos de complicação arte-
rial e respetiva orientação diagnóstica/terapêutica. Apresentam-se frequências, comparações pelos testes do qui-quadrado 
e comparação de medianas. O risco de complicações foi calculado por tabelas de contingência e regressão logística, com 
odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%).

RESULTADOS | Realizaram-se 297 trombectomias, 155 (52,2%) em mulheres, com idade mediana de 76 anos (29-99 anos). 
Apresentavam AVC prévio 13,8%, cardiopatia isquémica 12,8% e doença arterial periférica (DAP) 6,4%. Em 77,6% administra-
ram-se antiagregantes plaquetários, 25,1% anticoagulantes e 54,2% enoxaparina profilática. Realizaram trombólise endoveno-
sa 176 doentes (59,3%). A maioria dos encerramentos do local de punção arterial foi com Angioseal® (82,5%), sendo encerrados 
manualmente 7,4% e 4,7% com Femostop®. Após procedimento 177 (59,6%) foram internados na UAVC e 116 (39,1%) na UCI. 
Existe registo de vigilância do local de punção arterial em 95,5% dos doentes na UAVC e 59,5% na UCI (p<0,001). Em 71 doentes 
(29,6%) foram identificados sinais/sintomas de possível complicação no local de acesso. Oito casos (11,4%) necessitaram de 
orientação terapêutica, sendo 3 oclusões (2 cirurgias, 1 anticoagulação) e 2 hemorragias ativas (cirurgias, 1 óbito por choque 
hipovolémico). Decorreu uma mediana de 3 horas (intervalo interquartílico 13) até deteção das possíveis complicações. Foram 
detetadas mais complicações na UAVC (35,5% vs 15,5%, p=0,002), principalmente alterações dos pulsos periféricos (18,3% vs 
2,8%, p=0,001), sem diferença nos restantes sinais/sintomas. O tempo mediano até identificação foi semelhante (3,25 vs 2 
horas, p=0,959). Os doentes com complicações tinham mais frequentemente antecedentes de AVC (50,0% vs 26,7%, p=0,009), 
cardiopatia isquémica (50,0% vs 27,1%, p=0,016) e ausência de DAP (6,3% vs 31,3%, p=0,034), não diferindo relativamente aos 
restantes fatores de risco vascular, terapêuticas administradas ou encerramento do acesso.

CONCLUSÕES | Embora raras, as complicações no local de acesso arterial para trombectomia podem ter consequências 
graves. A vigilância sistematizada na UAVC permitiu identificar mais complicações, com orientação precoce.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.31 | Revisitando o hipersinal pós-gadolínio no enfarte subagudo – 2 casos com um 
diagnóstico errado 

Autores: Renato Oliveira*1,2, Mário Mendonça3, Sofia Reimão3,4, Carlos Morgado3,4

Instituições: 1 – Departamento de Neurologia. Hospital da Luz, Lisboa, Portugal; 2 – Chronic Diseases Research Center, NOVA 
Medical School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal; 3 – Departamento de Neuroradiologia, Hospital de Santa Maria, 
Lisboa, Portugal; 4 – Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

INTRODUÇÃO | A ressonância magnética crânio-encefálica (RM-CE) é considerada um exame útil na datação das lesões 
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cerebrais isquémicas. Para além da clássica restrição à difusão, existem outras ponderações com padrão evolutivo carac-
terístico, incluindo o padrão de hipersinal após injeção de gadolínio (hipersinal-Gad). Em doentes com enfartes cerebrais 
podem existir três tipos de hipersinal-Gad: intravascular, meníngeo e parenquimatoso. O hipersinal parenquimatoso, que 
surge virtualmente em todos os casos na fase subaguda, pode ser difícil de interpretar no contexto de doentes com sinto-
mas menos típicos de isquémia, levando a diferentes hipóteses diagnósticas. 

CASOS CLÍNICOS | Mulher de 80 anos com diplopia horizontal e alteração da marcha de aparecimento subagudo, em se-
guimento por lesão ocupando espaço talâmico-mesencefálica, captando contraste, considerada irresecável do ponto vista 
cirúrgico. RM-CE de seguimento compatível com evolução de lesão vascular em fase crónica e atrófica, mostrando instala-
ção de múltiplas outras lesões vasculares, incluindo enfartes agudos; Homem de 60 anos, HIV positivo, com vários fatores de 
risco vascular, com crises focais motoras, RM-CE com lesão alta convexidade pré-central direita com realce após contraste, 
internado por suspeita de patologia infeciosa oportunista. RM-CE de seguimento com evolução para foco de encefalomala-
cia, investigação com oclusão da artéria carótida interna direita. 

DISCUSSÃO | Apresentamos dois casos clínicos de lesão vascular isquémica com hipótese diagnóstica inicial de etiologia 
não vascular, para a qual contribui o contexto clínico e os achados imagiológicos, nomeadamente, lesões sem território 
vascular definido, uma lacunar e outra pequena cortical, com hipersinal-Gad. Na literatura o padrão de hipersinal-Gad nas 
lesões vasculares isquémicas está bem caracterizado, e resulta de vários fatores, incluindo: oclusão vascular, interrupção de 
fluxo, disrupção da barreira hemato-encefálica, alterações hemodinâmicas locais com angiogénese e formação de tecido 
de granulação, e perfusão de luxo característico da fase subaguda. Este padrão de hipersinal-Gad está pouco difundido na 
comunidade médica, considerando também que a injeção de contraste não faz parte do protocolo habitual da RM-CE no 
AVC isquémico. Estes casos alertam para a normal presença de hipersinal-Gad nas lesões vasculares, especialmente na fase 
subaguda, que pode induzir falsos diagnósticos, em particular patologia tumoral e infeciosa, e conduzir a uma abordagem 
diagnóstica e terapêutica potencialmente prejudicial. Além disso, pode contribuir para o atraso na investigação e orienta-
ção da doença cerebrovascular subadjacente. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.32 | Descompensação de fístula carótido-cavernosa em doente com angiopatia amilóide 
cerebral: mecanismo fisiopatológico

Autores: Miguel Quintas Neves1, Mariana Santos1, Sofia Almeida Xavier1, Octávia da Costa2, Inês Carvalho2, João Pereira2, 
José Manuel Amorim1, Jaime Rocha1, João Soares Fernandes1

Instituições: 1 - Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Portugal; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Portugal
Endereço postal: Hospital de Braga, Sete Fontes – São Vítor, 4710-243, Braga.
Endereço de correio eletrónico: mlqneves@gmail.com.

INTRODUÇÃO | A relevância fisiopatológica da associação entre angiopatia amilóide e fístula carótido-cavernosa é desco-
nhecida, nomeadamente como potenciadora de evento hemorrágico ou descompensação hemodinâmica. 

CASO CLÍNICO | Mulher de 77 anos, com antecedentes de doença de Parkinson, angiopatia amilóide, hipertensão arterial, 
diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crónica grau V, foi trazida ao serviço de urgência por défice motor direito desde há 
1 semana e instalação súbita de alteração da linguagem no dia da admissão. Ao exame neurológico apresentava afasia 
mista, hemianopsia homónima direita, plegia do membro superior direito e paresia grau 2 do membro inferior direito. A TC 
cerebral revelou hematoma subdural subagudo parieto-occipital esquerdo, sem efeito de massa considerável, pelo que foi 
decidida atitude expectante e novo controlo imagiológico às 24 horas. Nesse período, desenvolveu crises focais motoras 
direitas, tendo realizado nova TC cerebral que identificou hipodensidade parietal esquerda, interpretada como possível 
lesão isquémica aguda/edema pós-ictal. No internamento realizou RM cerebral que demostrou fístula carótido-cavernosa 
esquerda, com drenagem inferior para a veia jugular e seio lateral ipsilaterais, através do seio petroso inferior. Durante o 
internamento desenvolveu recorrentes crises focais motoras de difícil controlo, com afundamento progressivo do estado 
de consciência, que não permitiu realização de hemodiálise. Nova TC cerebral ao 3º dia de internamento revelou enfarte 
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venoso parieto-occipital extenso, tendo acabado por falecer ao 5º dia de internamento, em contexto de edema pulmonar.   

CONCLUSÕES | Apresentamos o caso de uma doente com fístula carótido-cavernosa com padrão de drenagem inferior pelo 
seio petroso inferior e angiopatia amilóide, que desenvolveu instalação subaguda de défices neurológicos consequente 
a desequilíbrio hemodinâmico neurovascular. O mecanismo fisiopatológico que nos parece mais plausível consistiu no 
desenvolvimento de hematoma subdural em contexto de angiopatia amilóide, a condicionar enfarte venoso em topogra-
fia previamente congestionada, pela presença de fluxo venoso arterializado por fístula carótido-cavernosa. A insuficiência 
renal e os fatores de risco vascular deverão ter contribuído para o desfecho fatal, reduzindo a capacidade de adaptação e 
potenciando o desequilíbrio volémico.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.33 | AVCs hemorrágicos relacionados e não relacionados com angiopatia amilóide cerebral: 
características clínicas, imagiológicas e risco de recorrência

Autores: João Pinho1, José Manuel Araújo2, Ana Sofia Costa1,3, Fátima Silva4,5, Alexandra Francisco4,5, Miguel Quintas-Neves6, 
João Soares-Fernandes6, Tiago Gil Oliveira4,5, Carla Ferreira2

Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital Universitário RWTH Aachen, Alemanha; 2 - Serviço de Neurologia, Hospi-
tal de Braga, Portugal; 3 -  Instituto de Neurociência Molecular e Neuroimagem JARA, Centro de Investigação de Jülich / 
Universidade RWTH Aachen, Alemanha; 4 - Departamento de Informática, University of Minho; 5 - Instituto de Investigação 
em Ciências da Vida e Saúde (ICVS), Escola de Medicina, Universidade do Minho, Portugal; 6 - Serviço de Neurorradiologia, 
Hospital de Braga, Portugal
Endereço postal: João Pinho. Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen, Germany
Correio eletrónico: jferreiradep@ukaachen.de

INTRODUÇÃO | Os AVCs hemorrágicos (AVCH) têm diversas etiologias, entre as quais as mais frequentes são microangiopa-
tias cerebrais relacionadas com factores de risco vascular e angiopatia amilóide cerebral (CAA). A CAA está associada a maior 
risco de recorrência de AVC hemorrágico, mas os predictores dessa recorrência estão pouco estudados.

MÉTODOS | Estudo monocêntrico retrospectivo, caso-controlo, de doentes com AVCh relacionado com CAA (AVCH-CAA) e 
com AVCh não relacionado com CAA (AVCH-não-CAA), internados no Hospital de Braga de janeiro/2014 a dezembro/2017 ou 
identificados na consulta de doença vascular cerebral, que realizaram RM cerebral. Comparação das características clínicas 
e imagiológicas e da recorrência de AVCH. Determinação de predictores de recorrência de AVCH.

RESULTADOS | Foram incluídos 62 doentes com AVCH-não-CAA e 56 doentes com AVCH-CAA, seguidos por um tempo me-
diano de 27 meses (IQR=15-44). Os doentes com AVCH-CAA eram significativamente mais velhos (p<0.001), mais vezes esta-
vam tratados com antiagregantes (p=0.031), tinham pressão arterial diastólica à admissão mais baixa (p=0.035), glicose à 
admissão mais baixa (p=0.034) e maiores volumes da hemorragia (p=0.008). 
Do ponto de vista imagiológico, os doentes com AVCH-CAA tinham maior carga de lesões da substância branca periventricu-
lar (p=0.038), de lesões da substância branca profunda (p=0.049) e de espaços perivasculares alargados no centro semioval 
(p<0.001), e mais frequentemente apresentavam hemossiderose cortical superficial (p<0.001). 
Ao longo do tempo de seguimento, 16 doentes com AVCH-CAA sofreram recorrência de AVCH (13.6%), e nenhum doente com 
AVCH-não-CAA sofreu recorrência de AVCH (p<0.001). Na análise de sobrevida univariada, os únicos predictores de recorrên-
cia de AVCH foram a idade (HR=1.06, IC95%=1.01-1.1, p=0.018), a hemossiderose cortical superficial (HR=4.66, IC95%=1.17-
18.65, p=0.029) e a carga de espaços perivasculares alargados no centro semioval (HR=2.32, IC95%=1.21-4-43, p=0.011). No 
modelo de regressão de Cox multivariado com selecção retrógrada condicional, apenas a carga de espaços perivasculares 
alargados no centro semioval foi retida no modelo.

CONCLUSÃO | Os doentes com AVCH-CAA constituem um grupo com características clínicas e imagiológicas distintas da-
queles com AVCH-não-CAA. O conhecimento de que a recorrência de AVCH em doentes com CAA é mais elevada que em 
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doentes com AVCH-não-CAA e a identificação dos predictores de recorrência de AVCH permitem melhor aconselhamento ao 
doente e seus familiares, bem como melhor compreensão sobre quais os processos fisiopatológicos subjacentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.34 | Hemorragia Subaracnoideia Cerebral Não Aneurismática e Hematoma Medular 
Extradural Espontâneo – Uma Associação Invulgar

Autores: Margarida Matias1,2,6, Luciana Faria3, Carina Couto Reis4, Maria Luís Silva4, Luísa Fonseca5,6, Pedro Abreu1,6 
Instituições: 1 -Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de S. João; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital do Divino Espírito 
Santo; 3 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Póvoa do Varzim- Vila do Conde; 4 - Serviço de Neurorradiologia, 
Centro Hospitalar de S. João; 5 - Unidade de AVC e Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de S. João; 6 - Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto
Correio eletrónico: Margarida Matias, margarida1matias@gmail.com

INTRODUÇÃO | A hemorragia subaracnoideia (HSA) deve-se comumente à ruptura aneurismática e corresponde a 3% de to-
dos os acidentes vasculares cerebrais, 15% destas são idiopáticas. Os hematomas espontâneos da medula espinal são enti-
dades pouco frequentes e de difícil diagnostico etiológico. A associação destas duas entidades é muito raramente descrita 
na literatura e está normalmente associada a fatores precipitantes/predisponentes, como por exemplo a anticoagulação.

CASO CLÍNICO | Doente do sexo masculino de 62 anos, autónomo nas actividades de vida diárias e sem antecedentes re-
levantes, recorreu serviço de urgência por queixas de cervicalgia e posterior cefaleia, de intensidade máxima e instalação 
súbita, acompanhada por vómitos e desequilíbrio. Sem história de trauma, doença sistémica /hematológica ou fármacos 
anticoagulantes/antiagregantes. Ao exame neurológico apresentava sinais meníngeos, sem outros sinais focais. TC CE reve-
lou HSA das cisternas da base com componente intraventricular (Hunt-Hess 2, WFNS 1, mFisher 4); Angio-TC e angiografia 
cerebral: sem evidência de aneurisma ou malformações vasculares. O estudo da coagulação não revelou alterações. Foram 
realizados ecodopplers transcranianos seriados, sendo que nenhum demonstrou critérios para vasospasmo definitivo. Pela 
localização da HSA efetua angio-RM cervico-dorsal que demonstrou hematoma extra-dural em localização posterior de 
D2-3 até D10, com ligeira moldagem e desvio anterior da medula, sem evidência de malformações vasculares medulares. 
Completa estudo com angiografia medular que confirma a ausência de malformações vasculares, nomeadamente shunts 
arteriovenosos. TC CE realizado 2 semanas após o quadro a demonstrar reabsorção da hemorragia subaracnoidea. À data 
de alta, um mês após a admissão, o doente apresentava-se assintomático e sem sinais focais ao exame neurológico. 
Cerca de um ano após o evento, o doente repete Angio-RM medular, mantendo-se hematoma extradural com ligeiro indí-
cio de reabsorção e sem evidência de malformações vasculares. O doente encontra-se estável, assintomático e sem sinais 
neurológicos focais. 

CONCLUSÃO | A concomitância de HSA e hematoma extradural medular na ausência de lesões vasculares ou outros fatores 
predisponentes constitui um achado muito raro, podendo este ser um dos primeiros casos relatados na literatura. Interro-
gamo-nos, ainda, quanto à sua etiologia e associação.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.35 | Dos sintomas ao diagnóstico: a importância do perfil temporal no diagnóstico 
diferencial da paraplegia aguda

Autores: Diana Matos1,3, Sofia Xavier2, Leandro Marques3, Filipa Carvalho3, Joana Pinto3, Álvaro Machado3, José Manuel Amorim2 
Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital de Santa Luzia; 2 - Serviço de 
Neuroradiologia, Hospital de Braga; 3 - Serviço de Neurologia, Hospital de Braga



 14º Congresso Português do AVC | 104

RESUMO DE POSTERS 

Endereço postal: Diana Matos. Serviço de Neurologia, Hospital de Braga, Sete Fontes, São Victor, 4710-243 Braga
Correio eletrónico: diana.alves.matos@ulsam.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | Os enfartes medulares são uma entidade rara, correspondem a 1-2% de todos os enfartes do SNC. Mais 
frequentemente apresentam-se de forma aguda e poupam os cordões posteriores. As fístulas arterio-venosas piais medula-
res (FAVPM) cursam com défices neurológicos de evolução progressiva, traduzindo disfunção hemodinâmica da circulação 
medular. São de suspeitar, imagiologicamente, quando se detetam zonas de flow void, traduzindo fluxo elevado dentro de 
vasos dilatados.

CASO CLÍNICO | Homem, 75 anos, hipertenso, com leucemia linfocítica crónica (LLC), referia dor na região sagrada, com 
um mês de evolução, intermitente, irradiando para a face anterior dos membros inferiores. Agravava com o decúbito dor-
sal, sem relação com o exercício físico. No início, realizara RM lombo-sagrada, que revelou  fenómenos degenerativos sem 
repercussão mielorradicular. No dia da admissão referiu dor lombar e formigueiro ascendente pelos membros inferiores, 
tendo ficado subitamente sem força. Observado, 4 horas horas após o início, apresentava paraplegia flácida, arrefléxica, 
anestesia tátil e álgica até T10, com erros propriocetivos pelos joelhos, hipotonia do esfíncter anal e retenção urinária. Ana-
liticamente com leucocitose exuberante (70.000 leucócitos) e em RM medular hipersinal em T2/STIR do cone medular e até 
D7, centro-medular, sem expansão, associando-se a voids vasculares periféricos, sugerindo sobrecarga venosa por FAVPM. A 
angiografia revelou estenose proximal da artéria segmentar L2 esquerda e oclusão distal da artéria de Adamkiewicz, ao nível 
L1, e ausência de imagens de FAVPM. Havia compensação colateral por várias artérias radiculares. Repetiu RM após 6 dias, 
mostrando maior extensão craniana (até D4-D5). No LCR apresentava 40 células (82% linfócitos) e hiperproteinorráquia. 
Cumpriu ciclo de metilprednisolona, sem resposta, tendo sido integrado em programa de reabilitação. 

DISCUSSÃO | Este caso ilustra bem a dificuldade no diagnóstico diferencial de compressão medular. A instalação aguda, 
apresentação com choque medular e a existência de uma RM prévia sem flow voids, sugeriram a hipótese de enfarte. A 
angiografia foi determinante, clarificando a natureza dos flow voids - circulação colateral -  e definindo a etiologia como 
primariamente vascular isquémica. Contudo, dois outros aspetos invulgares, o envolvimento de cordões posteriores e a 
extensão cranial do hipersinal em RM de controlo, obrigaram a ponderar a hipótese de mielite.  Apesar das atipias, consi-
derou tratar-se enfarte medular, facilitado em contexto de estado pro-trombótico pela LLC e com estenose, possivelmente 
aterosclerótica, da artéria de Adamkiewicz.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.36 | Doença carotídea extracraniana: diagnóstico diferencial

Autores: Beatriz Nunes Vicente1, Renato Oliveira1, Alice Lopes4, , Fátima Soares2, Filipa Dourado Sotero1, Diana Aguiar de 
Sousa1,3, Ana Catarina Fonseca1,3, Luís Mendes Pedro3,4, Teresa Pinho e Melo1,3

Instituições: 1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa 
Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Laboratório de Hemodinâmica Cerebral, Hospital de Santa Maria, 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 3 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa; 4 - Serviço de 
Cirurgia Vascular, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portugal
Correio eletrónico: bnunesvicente@gmail.com 

INTRODUÇÃO | A doença aterosclerótica extracraniana é responsável por 10-20% dos casos de doença cerebrovascular 
isquémica. A indicação cirúrgica baseia-se no grau de estenose e nas características morfológicas da placa ateromatosa. O 
estudo imagiológico, incluindo a ultrassonografia carotídea permite identificar características sugestivas de instabilidade 
da placa aterosclerótica, orientando a abordagem médica e cirúrgica. 

CASO CLÍNICO | Mulher, 48 anos, caucasiana, fumadora (7,5 UMA). Antecedentes de AIT do território da ACI direita em Outu-
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bro de 2018. Admitida em Dezembro de 2018 por AVC isquémico da ACM e ACP direitas, com oclusão dos segmentos M2 e P3 
(ACP fetal) respetivamente, sem tratamento endovascular. Estudo imagiológico com Doppler carotídeo, angioTC, angio-RM 
e RM cervical com supressão de gordura, documentou estrutura bulbar carotídea direita parcialmente obstrutiva, colocan-
do-se os diagnósticos diferenciais de carotid web, dissecção arterial e placa ateromatosa ulcerada com trombo intralumi-
nal. Face ao conjunto dos achados, foi considerado mais provável o diagnóstico de dissecção arterial e a doente teve alta 
sob antiagregação e estatina, dependente para as atividades de vida diária (mRankin 4). Melhoria progressiva dos défices, 
evoluindo para marcha autónoma. Readmitida, em Janeiro de 2019, por agravamento do défice motor do membro superior 
esquerdo (NIHSS 15). TC-CE sem lesões isquémicas de novo e angio-TC com oclusão do segmento M1 da ACM direita, tendo 
realizado trombectomia (TICI 3). A RM-CE confirmou lesão isquémica de novo do território da ACM direita. Reavaliação se-
riada da lesão carotídea por Doppler documentou estrutura hipoecóica, de aspecto filiforme, associada a trombo flutuante. 
A RM cervical confirmou alteração da morfologia da parede vascular na vertente posterior do bulbo carotídeo direito, su-
gestiva de placa instável. Face à evolução clínica e imagiológica, assumiu-se como diagnóstico placa instável com trombo 
intraluminal móvel e, tendo em conta a recorrência de episódios isquémicos, a doente foi proposta para endarterectomia 
da bifurcação carotídea direita, que decorreu sem intercorrências. Foram confirmados na cirurgia os aspectos sugestivos de 
placa ateromatosa instável (vídeo disponível). Na reavaliação aos 6 meses, repetiu Doppler cervical, sem sinais de reesteno-
se carotídea, apresentando melhoria clínica (mRankin 2).

CONCLUSÃO | Apresentamos um caso de AVC isquémico recorrente do hemisfério direito, num doente jovem, em relação 
com placa ateromatosa instável. Este caso evidencia que o diagnóstico diferencial entre as diferentes causas de estenose 
carotídea extracraniana, às quais estão associadas abordagens terapêuticas distintas, é essencial e pode ser desafiante. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.37 | Doença ateromatosa de ramo: quando o AVC avisa

Autores: Ana Ramalho1, Gonçalo Matias2, Sofia Marques Santos1, Inês Rossio1, Helena Cantante1, José Vale2,3

Instituições: 1 - Unidade de Medicina Interna, Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa; 2 - Unidade de Neurologia, Hospital Lusíadas 
Lisboa, Lisboa; 3 - Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures
Endereço postal: Hospital Lusíadas Lisboa, Rua Abílio Mendes, 12, 1500-458 Lisboa
Correio eletrónico: gsmatias@gmail.com

INTRODUÇÃO | A doença ateromatosa de ramo (DAR) intracraniana deve-se à oclusão proximal de uma artéria perfurante 
devido a microateroma ou placa juncional. A síndroma de aviso do enfarte cerebral (SAEC) precede frequentemente o enfar-
te cerebral secundário à DAR (ECDAR), caracterizando-se por um curso flutuante e sintomas estereotipados, recorrentes, de 
curta duração, em crescendo, culminando em lesão isquémica irreversível. 

CASO CLÍNICO | Homem de 69 anos, caucasiano, obeso, história de DM2 (medicada, não controlada), HTA, hipercolesterolé-
mia e enfarte cerebral protuberancial paramediano direito (sem sequelas), sob clopidogrel 75 mg/dia. Admitido no hospital 
por assimetria facial e fraqueza dos membros direitos. À entrada, apresentava normotensão arterial, parésia facial e hemi-
parésia direitas ligeiras; NIHSS=3. A TC crânio-encefálica (CE) e angio-TC cerebral não revelaram lesões vasculares agudas, 
estenose ou oclusão de uma grande artéria. A RM CE mostrou enfarte agudo paramediano esquerdo. O perfil lipídico era 
normal. Teve alta hospitalar, melhorado (NIHSS=1, mRS=1), sob clopidogrel 75 mg/dia e AAS 100 mg/dia. Readmitido no 
hospital 2 dias mais tarde por agravamento dos défices neurológicos iniciais. A RM CE revelou ligeira extensão do enfarte 
prévio. Teve alta hospitalar, melhorado (NIHSS=5, mRS=3), sob clopidogrel 75 mg/dia.

CONCLUSÃO | Não existe consenso sobre se a DAR deverá incluir-se entre a doença de pequenos ou grandes vasos intra-
craniana, representando provavelmente um subtipo à parte. A angio-TC, angio-RM e angiografia de subtração digital são 
pouco úteis no diagnóstico da arteriopatia subjacente à DAR. Num estudo, a administração ultra-precoce de antiagregação 
oral e cilostazol reduziu significativamente a progressão clínica do ECDAR quando comparada à antiagregação oral simples. 
Outras modalidades, como a alteplase, anticoagulação e antiagregação oral dupla produziram resultados inconclusivos no 
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tratamento do ECDAR. O prognóstico do ECDAR a curto-prazo é similar ao do enfarte aterotrombótico e, a longo-prazo, ao 
do enfarte lacunar. O risco de enfarte cerebral a 7 dias é de cerca de 60% na SAEC; apesar dos défices neurológicos secundá-
rios à DAR resolverem espontaneamente em alguns doentes, “o acidente isquémico transitório é uma emergência exigindo 
intervenções urgentes”.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.38 | Mímicos sensitivos de AIT: duas causas incomuns

Autores: Filipa Dourado Sotero1, Patrícia Canhão 1,2
Instituições: 1 - Unidade de AVC, Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa 
Maria, Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portugal
Correio eletrónico: fdouradosotero@gmail.com

INTRODUÇÃO | O diagnóstico de acidente Isquémico transitório (AIT) é clínico e depende essencialmente da descrição dos 
sintomas. Quando os sintomas são sensitivos, o diagnóstico diferencial inclui aura de enxaqueca, crise focal ou perturbação 
funcional. Apresentamos duas causas incomuns de sintomas sensitivos transitórios recorrentes. 

CASO CLÍNICO 1 | Mulher, 82 anos, com antecedentes de hipertensão arterial. Encaminhada à consulta de AIT por ter tido, 
no dia anterior, dois episódios de instalação súbita de hemihipostesia direita, com duração de 5 e 20 minutos. Na consulta 
apresentava-se hipertensa e no exame neurológico objectivou-se discreta hiperreflexia direita. Colocou-se a hipótese de 
AIT’s, iniciou dupla antiagregação, estatina e, pelo risco de recorrência, foi internada na UAVC. Durante o internamento apre-
sentou 1 a 3 episódios por dia semelhantes aos descritos, a maioria em ortostatismo e após rotação cefálica direita. A RM-CE 
mostrou conflito de espaço na charneira occipito-vertebral por invaginação basilar, com compressão da transição bulbo-
-medular (moldagem da face anterior do neuroeixo pela apófise odontoide e moldagem da face posterior do neuroeixo por 
subluxação anterio-posterior do atlas). Iniciou uso de órtese cervical, após o qual não ocorreram mais episódios sensitivos. 

CASO CLÍNICO 2 | Homem, 54 anos, com antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Enviado à consulta 
de AIT por dois episódios de diminuição súbita de sensibilidade no hemicorpo esquerdo com duração de 1 minuto. Cerca 
de um mês antes tinha estado internado no Serviço de Medicina por hemiparésia esquerda, tendo tido alta com o diagnós-
tico de AVC isquémico. No exame neurológico apresentava hipostesia do membro superior esquerdo. A TC-CE não mostrou 
lesões isquémicas. Pela hipótese de AIT’s iniciou dupla antiagregação, manteve a estatina e foi internado na UAVC. Realizou 
RM-CE e Cervical que mostraram múltiplas lesões desmielinizantes com padrão de disseminação no tempo e espaço, e 
lesões em C2 e C6 com realce após contraste, compatíveis com esclerose múltipla. Suspendeu-se a dupla antiagregação e 
estatina, efectuou pulso de metilprednisolona 1g durante 5 dias, com remissão completa da sintomatologia. 

CONCLUSÕES | Os episódios sensitivos transitórios, quando são deficitários e de instalação súbita, são típicos de AIT. Os 
dois doentes apresentavam, no entanto, algumas atipias, como a elevada frequência e distribuição no tempo, os desen-
cadeantes (caso 1), e a ausência de alterações na TC-CE apesar do diagnóstico prévio de AVC (caso 2). A RM cerebral e da 
medula cervical foram essenciais para estabelecer o diagnóstico.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.39 | Risco de novo evento 3 anos após acidente isquémico transitório

Autores: Inês Santos, Mariana Soares, Ireneia Lino, Sílvia Lourenço, Carmen Corzo, Luisa Rebocho
Instituição: Hospital Espirito Santo de Évora
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INTRODUÇÃO | O acidente isquémico transitório (AIT) caracteriza-se por uma disfunção neurológica transitória, sem enfarte 
cerebral associado. No entanto, sabe-se que doentes com AIT no passado têm um risco superior de novo evento, como tal é 
necessário reconhecer, avaliar e tratar potenciais etiologias de forma a que se previnam novos eventos. 

OBJETIVO | Avaliar risco de novo evento cardiovascular (nomeadamente AIT,  acidente vascular cerebral (AVC) ou síndrome 
coronário agudo(SCA) ) após 3 anos de um acidente isquémico transitório. 

MÉTODOS | Estudo retrospectivo, foram consultados processos clínicos de doentes internados entre 2015 e 2016 com diag-
nóstico à data de alta de AIT. Todos os doentes foram investigados com estudo analítico, electrocardiograma, ecocardiogra-
ma, tomografia computorizada, ressonância magnética e exames ultrasonográficos (TST e TSC). Análise estatística realizada 
com SPSS versão 23. 

RESULTADOS | À data da alta, entre os anos 2015 e 2016, 94 doentes tiveram diagnóstico de AIT. A média de idades é de 71 
anos e 61,7% (n=58) dos doentes internados são do sexo masculino.Como principais factores de risco apresentavam hiper-
tensão arterial (84%, n=76); dislipidémia (64,9%, n=61); diabetes mellitus (31,9%, n=30); hábitos tabágicos (21,3%, n=20); fi-
brilhação auricular (19,1%, n=18), obesidade (10,6%, n=10) e doença arterial periférica (2,1%, n=2). Aproximadamente 36,2% 
(n=34) dos doentes tiveram previamente a este internamento um evento cardiovascular, nomeadamente AVC em 21,3% 
(n=20), AIT em 13,8% (n=13) ou SCA em 10,6% (n=10).  Destes, 23% não tinham qualquer terapêutica anti agregante ou 
anticoagulante. No follow-up aos 3 anos verificou-se que 21,3% (n=20) teve um evento cardiovascular, nomeadamente AVC 
isquémico em 7,4% (n=7), AVC hemorrágico em 6,4% (n=6), SCA em 4,3% (n=4) e AIT em 4,2% (n=4). Avaliando a mortalidade, 
20,5% dos doentes faleceu de causa não cardiovascular e 5,3% (n=5) faleceram por evento cardiovascular. 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO | Conclui-se que após um evento, o risco de um evento futuro não é desprezível. Como é possí-
vel verificar, muitos dos doentes já tinham um evento cardiovascular prévio. É fundamental reconhecer estes doentes, ser 
exaustivo na investigação etiológica, para que se possa tratar em conformidade, controlar os factores de risco de forma 
agressiva, para que assim se possa evitar novos eventos e melhorar o prognóstico destes doentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.40 | AIT - A História em dois anos de um Hospital Central 

Autores: Mariana Soares, Inês Santos, Carmen Corzo, Sílvia Lourenço, Conceição Barata, Luísa Rebocho
Instituição: Hospital Espírito Santo de Évora
Endereço postal: Largo do Sr. da Pobreza, 7000-811 Évora
Correio eletrónico: marianarochasoares.m@gmai.com

INTRODUÇÃO | Define-se AIT como défice focal neurológico transitório, de origem vascular, com resolução completa em 24 
horas. Dada a elevada taxa de recorrência de eventos vasculares, o AIT é reconhecido como uma condição instável, mere-
cendo estudo etiológico para tratamento de possíveis causas e prevenção de recidiva.

OBJETIVOS | Caracterização da população internada durante dois anos com o diagnóstico de AIT, classificação clínica, etio-
lógica e intervenções terapêuticas realizadas. Utilizaram-se as classificações clínicas e etiológicas reconhecidas para AVC, 
nomeadamente a classificação de Oxforshire e TOAST.

METODOLOGIA | Estudo retrospetivo com revisão de processos clínicos de 94 doentes internados com o diagnóstico de AIT, 
entre 2015 e 2016. Dados analisados em SPSS.

RESULTADOS | Predominância do género masculino (58%), média de idades de 71 anos. Fatores de risco cardiovascular co-
nhecidos em 85% dos doentes: Hipertensão arterial 79% (sob anti-hipertensor 66%), Dislipidemia 61% (sob estatina 42%), 
Diabetes Mellitus 30%, Tabagismo 20%, Obesidade 11%. Eventos vasculares prévios em 38% dos doentes: AIT 13%, AVC 
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20%, síndrome coronária 10%. Fibrilhação auricular (FA) conhecida em 18%, estando 15% anticoagulados previamente ao 
evento. Terapêutica antiagregante prévia ao evento em 31% dos doentes: ácido acetilsalicílico (AAS) 20%, clopidogrel 11% 
(nenhum doente com antiagregação dupla). Relativamente à classificação clínica, a síndrome lacunar (LACI) teve maior 
prevalência, 40%; seguida de síndrome parcial da circulação anterior (PACI), 28%; síndrome de circulação posterior (POCI), 
24%; síndrome total da circulação anterior (TACI) 2%. Quanto à etiologia identificada, a estenose de grandes vasos (TOAST 1) 
foi identificada em 17% dos doentes; a origem cardioembólica (TOAST 2) em 28% - diagnóstico de FA novo em 16%; doença 
de pequenos vasos (TOAST 3) 42%; outra causa conhecida (TOAST 4) 2%; criptogénico (TOAST 6) 11%. À data de alta, 50% 
dos doentes medicados com AAS, 22% com clopidogrel, 28% com anticoagulação oral. A alteração de antiagregante de AAS 
para clopidogrel registou-se em 4% dos doentes.

CONCLUSÕES | O estudo etiológico de doentes com AIT reveste-se de importância pela alta prevalência de doentes em que 
é possível a identificação de etiologia (89%). Em conjunto com a elevada probabilidade de recorrência de evento vascular 
nas 48 horas seguintes, o internamento de doentes com AIT para vigilância, estudo etiológico e início de terapêutica consti-
tui um momento crucial na alteração do padrão natural de recorrência da doença cerebrovascular. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.41 | AVC em adultos jovens

Autores: Frazão, Teresa ; Carvalho, Anabela ; Gonçalves, Ana; Cotter, Jorge 
Instituição: Hospital Nossa Senhora Oliveira- Guimarães, Serviço de Medicina Interna 
Correio eletrónico: teresafrazao@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | Atualmente estima-se que o AVC isquémico de etiologia desconhecida compreenda, aproximadamente, 
25% de todos os AVC’s.A etiologia dos AVC’s criptogénicos é, maioritariamente, tromboembólica, na qual se verifica a pre-
sença de um trombo circulante através de uma fonte cardíaca. O fóramen ovale patente é uma das causas possíveis, repre-
sentando cerca de um terço dos casos dos AVC criptogénicos.

CASO CLÍNICO | Homem de 38 anos, fumador de cerca 10 unidades maço/ano, recorreu ao SU por parestesias do mem-
bro superior direito e disartria de início súbito que resolveu após 10 minutos. Admissão encontrava-se assintomático, sem 
défices neurológicos associados. Ao exame objetivo com NIHSS 0. Analiticamente sem alterações; no eletrocardiograma 
encontrava-se em ritmo sinusal, sem sinais evidentes de isquemia. Realizou Angio-TC cerebral e vasos de pescoço que não 
revelava alterações agudas. Foi internado por Acidente isquémico transitório. Durante o internamento, foi realizado estudo 
analítico com perfil lipídico, virológico e estudo de trombofílias e autoimunidade que não revelou alterações. Foi efetua-
da ressonância magnética cerebral que revelou “pequena lesão com restrição da difusão em localização cortical frontal 
à esquerda, consistente com enfarte isquémico agudo”. Do estudo de holter e de doppler dos vasos do pescoço não se 
encontraram patologias. No ecocardiograma transtorácico inicial não foram visualizadas alterações. Foi então submetido 
a ecocardiograma transesofágico que revelou presença de foramén ovale patente com shunt direito-esquerdo de pequeno 
volume. A oclusão percutânea está indicada em doentes com AVC documentado por exames de imagem, sobretudo em 
doentes com idades inferiores a 60 anos, após exclusão de te em cerca de 25% dos adultos jovens. O internamento decor-
reu sem intercorrências. À data de alta, doente apresentava-se sem défices neurológicos. Iniciou follow-up em consulta de 
medicina e cardiologia, na qual aguarda decisão cirúrgica para encerramento do FOP. 

CONCLUSÃO | O FOP descreve-se como uma anomalia congénita do não encerramento espontâneo, estando presente 25% 
dos adultos jovens. outras etiologias. Esta estratégia terapêutica está indicada como prevenção secundária. Os doentes 
considerados para encerramento do FOP devem ter uma avaliação abrangente e multidisciplinar para garantir que o meca-
nismo do AVC criptogénico seja a embolia paradoxal. O ecotranstorácico, transesofágico e transcraniano são ferramentas 
disponíveis que permitem identificar shunt direita-esquerda associado ao FOP, contudo apenas o transesofágico permite 
a identificação do local do shunt. Após eventos trombóticos deve-se estabelecer estratégias de prevenção secundária pelo 
impacto na qualidade e esperança de vida.
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P.42 | AVC arterial isquémico em idade pediátrica – estudo retrospetivo de 3 anos

Autores: Jacinta Fonseca1, Cláudia Melo1, Rúben Maia2, Mafalda Sampaio1, Raquel Sousa1

Instituições: 1 - Unidade de Neuropediatria, Centro Materno Pediátrico, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto; 
2  - Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto
Endereço postal: Jacinta Rodrigues Fonseca, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319 Porto;
Correio eletrónico: jacintarodriguesf@gmail.com
 
INTRODUÇÃO | O Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico em idade pediátrica é pouco frequente e são escassas as 
orientações baseadas na evidência para a sua melhor abordagem. 

OBJETIVOS | Pretende-se descrever as características e abordagem dos doentes internados com o diagnóstico de AVC arte-
rial isquémico num hospital nível III.

MÉTODOS | Estudo descritivo, baseado na análise dos processos clínicos dos doentes internados com o diagnóstico de AVC 
arterial isquémico, com idades compreendidas entre 1 mês e 17 anos, num período de 3 anos (2016-2019).

RESULTADOS | Amostra de 11 doentes, com uma mediana de idades de 12 anos (IQR 5.5-15.5), seis do sexo feminino. Os dé-
fices neurológicos focais foram a forma de apresentação mais frequente (n=10). Seis doentes necessitaram de internamento 
em unidade de cuidados intensivos pediátricos, sendo a duração média do internamento de 3 dias. Na avaliação inicial, foi 
realizada TC-CE em todos os doentes e Angio-TC em oito. O principal território afetado foi o da artéria cerebral média (n=7). 
Em relação à terapêutica de fase aguda: um doente foi submetido a trombólise; um a trombectomia; e três a ambos os 
procedimentos; dos restantes, dois não tinham indicação pela patologia de base, três já se encontravam fora da janela tem-
poral para intervenção e um tinha idade inferior a 2 anos. Todos os doentes iniciaram terapêutica antitrombótica: antiagre-
gação plaquetária (n=7), anticoagulação (n=3), antiagregação plaquetária e anticoagulação (n=1). Em nove doentes foram 
identificados fatores de risco: cardiopatia (comunicação intra-auricular n=2; valvulopatia reumática n=1, síndrome do co-
ração esquerdo hipoplásico n=1), sépsis com disfunção multiorgânica (n=1), síndrome antifosfolipídico (n=1), vasculopatia 
secundária a radioterapia cerebral (n=1), vasculopatia de Moyamoya (n=1), trauma (n=1).  A duração média do internamento 
foi de 21 dias. Até à data, um doente apresentou recorrência de AVC. O estado funcional pela escala de Rankin modificada 
foi grau 0 (n=2), grau 1 (n=3), grau 2 (n=6), para uma mediana do tempo de follow-up de 23 meses. Não se registaram óbitos.

CONCLUSÃO | O AVC Pediátrico associa-se a fatores de risco particulares. Dada a sua frequência, francamente inferior à da 
população adulta, julgamos que seria importante definir estratégias de tratamento a nível nacional, implementando a nível 
regional protocolos de atuação no AVC Pediátrico, em paralelo com a Via Verde do AVC do Adulto.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.43 | Será o AVC no jovem etiologicamente tão distinto? Uma análise retrospectiva elucidativa

Autores: Madalena Sousa Silva, Sandra Castro Sousa, Fernando Pita
Instituição: Hospital de Cascais
Endereço postal: Av. Brigadeiro Victor Novais Gonçalves, 2755-009 Alcabideche
Correio eletrónico: madalenasms@gmail.com

INTRODUÇÃO | O AVC não é uma doença restrita ao idoso ocorrendo também em doentes jovens. Apesar da forma de apre-
sentação e terapêutica ser similar em todos os grupos etários, a etiologia é particular no caso dos doentes jovens e requer 
investigação adicional. 

OBJECTIVOS | Os autores quiseram compreender a prevalência de AVC no jovem na população abrangida pelo Hospital em 
causa e caracterizar esse distúrbio de forma a poder intervir de forma mais agressiva sobre factores modificáveis.
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METODOLOGIA | Foram incluídos na amostra doentes com idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos, admitidos no servi-
ço de Neurologia de um hospital distrital com os diagnósticos de AVC (isquémico ou hemorrágico) e AIT. Foram incluídos doen-
tes internados entre 2010 e 2018. Os dados foram recolhidos a partir dos processos clínicos e foi feita uma análise descritiva. 

RESULTADOS | Foram incluídos no estudo 153. Destes, 67.3% (n=103) pertenciam ao sexo masculino, 90.2% (n=138) eram 
caucasianos. A mediana de idades foi de 50 anos (6.50% com idades entre 18 e os 35; 20,3% entre os 36 e os 45 e 73.3% com 
idades entre 46 e 55). A maior parte dos casos foi devida a eventos isquémicos (75.8%, n=116), com 20.3% (n= 31) de etiologia 
hemorrágica e 3.9% (n=6) foram AIT. O factor de risco mais significativo foi hipertensão arterial que afectava 86 pacientes 
(56.2%), seguindo-se tabagismo (n= 73, 47.7%) e dislipidémia (n= 53, 34.6%). Outros factores de risco foram diabetes melli-
tus, etanolismo e obesidade (18,3%, 17,7% e 11.8% respectivamente). No que respeita à etiologia, 38.6% (n=59) dos casos 
foram devidos a doença arterial, 25.49% (n= 39) foram AVC criptogénicos; 16.3% (n= 25) cardioembólicos, 4.6% (n=7) por 
distúrbio hematológico e 16.9% (n=26) devidos a outras causas identificadas. A terapêutica inicial foi antiagregação plaque-
tária na maioria de doentes (n= 104, 68%) com um número surpreendentemente baixo de doentes submetidos a trombólise 
(n=5, 3,27%), terapêutica endovascular (n=2, 1.3%) ou uma combinação de ambos (n=3, 1,96%). À data de alta, 110 doentes 
tiveram um score de rankin modificado de 0 ou 1. Três doentes faleceram (1.96%). A mediana de idades dos doentes faleci-
dos foi de 44 anos, dois eram homens e todos sofreram AVC hemorrágico. 

CONCLUSÃO | Apesar de ser conhecido que os factores de risco e etiológicos são distintos num doente jovem ou idoso com 
AVC , neste estudo verificou-se que os factores de risco cardiovasculares clássicos são transversais a todas as faixas etárias. 
Queremos destacar a percentagem significativa de AVC criptogénico nesta amostra, em possível relação com o crescente 
conhecimento sobre causas de AVC no jovem e com melhoria de meios de diagnóstico motivo que pode ter implicado o 
subdiagnóstico de algumas entidades no passado. O presente estudo vem reforçar uma vez mais a importância da preven-
ção primária do risco cardiovascular em doentes de todas as idades incluindo as faixas etárias mais jovens. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.44 | O AVC numa cadeia de eventos 

Autores: Elisa Martins Silva1, Gonçalo Bonifácio2, Miguel Rodrigues1, Liliana Pereira1

Instituição: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital de São Ber-
nardo, Setúbal
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Av. Torrado da Silva, 2805-267 Almada
Correio eletrónico: elisasofiasilva@gmail.com

INTRODUÇÃO | O trombo aórtico mural ocorre na ausência de alterações estruturais da parede (doença aterosclerótica ou 
aneurismática) ou fontes cardioembólicas. Pode ser idiopático, iatrogénico, secundário a estados de hipercoagulabilidade, 
doença neoplásica, inflamatória ou infeciosa ou a síndromes aórticos familiares. É uma causa de embolização multiterrito-
rial (periférica, visceral e cerebral) cuja identificação, difícil e muitas vezes tardia, tem vindo a aumentar com a melhoria na 
qualidade nos exames de imagem.

CASO CLÍNICO | Mulher, 83 anos, que inicia, de forma súbita, quadro de afasia e diminuição da força muscular à direita. Ao 
exame neurológico apresentava TACI esquerdo, pontuando 22 na escala de NIHSS. A TC CE documentava sinais precoces de 
enfarte do território da artéria cerebral média esquerda e a angio-TC revelava oclusão de M1 ipsilateral. Admitindo-se AVC 
isquémico agudo, foi realizada terapêutica endovascular (TEV), obtendo-se repermeabilização total.
Dos antecedentes pessoais destaca-se síndrome de Sjögren, hipertensão arterial, tabagismo, história de um aborto e um 
tromboembolismo pulmonar idiopático. Estava internada por quadro de dor abdominal, tendo sido diagnosticado enfarte 
esplénico e iniciada anticoagulação, um dia antes do AVC.
Após TEV, observou-se sinais de isquémia do membro inferior esquerdo, contralateral à punção femoral, com ausência do 
pulso pedioso esquerdo. É realizada angio-TC tóraco-abdomino-pélvica e dos membros inferiores, que documenta dois 
trombos intra-luminais na aorta ascendente, trombo mural na aorta torácica descendente e segmentos da aorta abdomi-
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nal. Confirma-se ainda oclusão aguda da artéria femoral superficial esquerda. Decide-se não suspender a anticoagulação e 
é realizada TEV da artéria femoral esquerda.
Da investigação realizada a destacar doença aterosclerótica difusa sem placas estenosantes, Foi excluída patologia car-
dioembólica por ecocardiograma transesofágico. Excluídas trombofilias hereditárias, neoplasia oculta e infeção. Analitica-
mente tinha anticoagulante lúpico (AL) positivo, anticorpo anti-nuclear positivo 1/160, e Anti-SSA positivo.
À data da alta foi mantida a anticoagulação, apresentando ainda pequenos trombos murais abaixo do arco aórtico.

CONCLUSÃO | Este caso retrata a importância da procura de sinais e sintomas de embolização periférica na abordagem do 
AVC isquémico agudo. A identificação precoce do trombo mural sintomático é importante para reduzir as complicações e 
mortalidade elevadas. A sua abordagem é individualizada, privilegia-se a terapêutica conservadora, com anticoagulação, 
associada à trombectomia para resolução das complicações embólicas. 
Nesta doente foram excluídas causas ateroembólica, dado que os trombos não estavam assentes em placa aterosclerótica, 
e cardioembólica. Não se conseguiu identificar distúrbio pró-trombótico subjacente, não cumprindo atualmente critérios 
para Síndrome de Anticorpos Antifosfolípidos e sendo a relação com síndrome de Sjögren controversa.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.45 | Acidente vascular cerebral isquémico por arma de fogo

Autores: Ana Ramalho1, Gonçalo Matias2, Sofia Marques Santos1, Ana Afonso1,3, Helena Cantante1, José Vale2,4

Instituições: 1 - Unidade de Medicina Interna, Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa; 2 - Unidade de Neurologia, Hospital Lu-
síadas Lisboa, Lisboa; 3 - Serviço de Medicina Interna, Hospital das Forças Armadas - Pólo de Lisboa, Lisboa; 4 - Serviço de 
Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures
Endereço postal: Hospital Lusíadas Lisboa, Rua Abílio Mendes, 12, 1500-458 Lisboa
Correio eletrónico: gsmatias@gmail.com

INTRODUÇÃO | O AVC associado a ferimento por arma de fogo (FAF) é raro. Mais frequentemente, a ferida de entrada do projéc-
til envolve a área cervical; neste tipo de casos, a embolia de pélete através da carótida interna é habitualmente a causa do AVC, 
ao provocar a isquémia do território arterial ocluído. O pseudoaneurisma, dissecção, oclusão e transecção da artéria carótida 
interna ou vertebral e a fístula carótido-cavernosa estão entre as outras causas de AVC descritas nos doentes com FAF.

CASO CLÍNICO | Homem de 38 anos, caucasiano, previamente saudável, admitido no hospital, na sequência de agressão 
por arma de fogo: vítima de disparo de caçadeira à queima-roupa sobre a cabeça, pescoço e tórax esquerdos. À entrada, 
apresentava parâmetros vitais estáveis, múltiplos ferimentos de entrada de péletes na cabeça, pescoço e tórax, hemiparé-
sia, hemihipostesia álgica e hemianópsia direitas e olho esquerdo amaurótico e oftalmoplégico; NIHSS=5. A TC crânio-ence-
fálica e das órbitas mostrou enfarte agudo do território da ACP esquerda por oclusão do seu segmento proximal por pélete 
e hematoma retro-orbitário esquerdo com envolvimento do nervo óptico. O eco-doppler carotídeo e vertebral foi normal. O 
doppler transcraniano revelou sinais sugestivos de oclusão da ACP esquerda. À data de alta, o doente mantinha os défices 
neurológicos iniciais.

CONCLUSÃO | Os sintomas neurológicos resultantes da migração endovascular de pélete nos doentes com AVC associado 
a FAF incluem morte, coma, hemiplegia, hemiparésia, defeitos de campo visual e, mais frequentemente, afasia; a recupera-
ção completa é rara e o défice tardio pode ocorrer. O tratamento da embolização intracraniana de pélete é selectivo e, por 
vezes, emergente, variando de cirúrgico (embolectomia, arteriectomia, craniectomia ou by-pass ACI-ACE) a endovascular 
(sucção) ou terapêutica conservadora. A abordagem por equipa multidisciplinar, incorporando as opiniões cirúrgica e ima-
giológica, é importante na decisão terapêutica. O aumento do risco de hemorragia não foi documentado nos doentes com 
AVC associado a FAF tratados com AAS ou anticoagulação oral. A redução da mortalidade nos doentes com AVC associado a 
FAF deve-se à melhoria do diagnóstico imagiológico e das técnicas invasivas de tratamento, permitindo uma deteção mais 
precoce e intervenção mais alargada.
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P.46 | CADASIL - um mimic de Esclerose Múltipla

Autores: Joana Vítor1, Denil Tribovane2, Vanessa Silva1, Nuno Inácio1, José Vale1
Instituições: 1 - Serviço de Neurologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures; 2 - Serviço de Imagiologia, Hospital Beatriz Ânge-
lo, Loures
Endereço postal: Hospital Beatriz Ângelo - Avenida Carlos Teixeira, 3, 2674-514 Loures
Correio eletrónico: joana.bonifacio.vitor@hbeatrizangelo.pt

INTRODUÇÃO | A arteriopatia cerebral autossómica dominante com leucoencefalopatia e enfartes subcorticais (CADASIL) 
é uma doença neurovascular autossómica dominante associada a AVC isquémicos subcorticais, enxaqueca com aura, de-
pressão e demência. Em termos imagiológicos manifesta-se por extensas alterações da substância branca (SB), com envol-
vimento preferencial da cápsula externa e lobo temporal.  Existe uma marcada variabilidade fenotípica e imagiológica que 
pode mimetizar outros diagnósticos, nomeadamente Esclerose Múltipla. 

CASO CLÍNICO | Apresenta-se o caso de um homem, de 36 anos, com antecedentes pessoais de dislipidemia não medicada 
e tabagismo, que recorre ao SU por quadro de parestesias do membro inferior esquerdo com progressão a todo o hemi-
corpo esquerdo. Este quadro foi autolimitado, tendo remitido em 24 horas e não esteve associado a cefaleia. À observação 
apresentava apenas parésia facial central direita. Realizou TC-CE e, posteriormente, RM-CE que revelaram lesões da SB em 
topografia periventricular, com hiperssinal em T2 e hipossinal em T1 de morfologia ovalada e distribuição perpendicular 
ao corpo dos ventrículos laterais, coexistindo pequenas lesões no terço médio do corpo da comissura calosa. Associavam-
-se múltiplos pequenos focos de hiperssinal T2 dispersos pela SB subcortical de ambos os hemisférios cerebrais, alguns 
apresentando distribuição ao longo das fibras em U, sugestivos de doença desmielinizante primária do SNC. A RM medular 
e os potenciais evocados visuais foram normais. Foi realizada PL com exame citoquímico, bacteriológico, imunofixação, e 
anatomia patológica sem alterações, com exceção de anticorpo anti-adenovírus IgG positivo no LCR. As restantes serologias 
foram negativas e o estudo autoimune era normal. Fez ainda ECG em ritmo sinusal; ecocardiograma transtorácico; e ecogra-
fia com estudo doppler dos vasos do pescoço sem alterações. Por história familiar de CADASIL (pai) realizou estudo genético 
com deteção de variante missense em heterozigotia no exão 4 do gene NOTCH3: c619C>T (Arg207Cys).

DISCUSSÃO/ CONCLUSÕES | O presente caso ilustra a dificuldade diagnóstica de casos de leucoencefalopatia nesta faixa 
etária. As características das lesões a nível da SB, nomeadamente a sua topografia e morfologia podem, em muitos casos, 
orientar o diagnóstico. Contudo, no caso apresentado as lesões da SB seriam sugestivas de doença desmielinizante e aqui 
a história familiar teve um papel decisivo no diagnóstico. Salienta-se a importância de incluir CADASIL no diagnóstico dife-
rencial de Esclerose Múltipla, dadas as implicações terapêuticas e prognósticas. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.47 | AVC Isquémico bilateral das Artérias Cerebrais Anteriores

Autores: José Brochado1, Jonathan Rios1,2

Instituições: Centro Hospitalar e Universitário do Algarve – Unidade de Faro: Serviço de Medicina Física e de Reabilitação1, 
Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul2
Endereço postal: Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro, Portugal

INTRODUÇÃO | Os AVC`s que envolvem o território da Artéria Cerebral Anterior (ACA) são incomuns, ocorrendo em 0.6 a 
3%. A bilateralidade dos AVC`s da ACA são ainda mais raros, podendo ocorrer devido a variações anatómicas que afetam 
esta artéria em qualquer ponto do seu percurso. Em AVC’s deste território é possível que ocorram manifestações clínicas 
peculiares, inclusivamente alguns deles podem silenciosos.  Com este caso clínico, os autores pretendem alertar para uma 
apresentação atípica desta entidade clínica.

CASO CLÍNICO | Os autores apresentam o caso de um doente do género feminino com 60 anos, previamente autónoma e 
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cognitivamente íntegra, com antecedentes pessoais de HTA, DM tipo 2 sob insulinoterapia com complicações macrovascu-
lares e hipercolesterolemia. Recorreu ao Serviço de Urgência por dificuldades na marcha, perda de força a nível dos mem-
bros inferiores com 2 dias de evolução, acompanhada de tremor generalizado. Ao exame objetivo destacava-se a lentifica-
ção psico-motora e hemiparesia direita com força muscular grau 4, com sensibilidade mantida. Realizou TC-CE que revelou 
hipodensidade parenquimatosa cortical na região frontal paramediana direita a nível justaventricular e no terço anterior do 
corpo caloso, sugestiva de lesão isquémica no território da ACA direita e outra lesão hipodensa de menores dimensões ao 
nível do terço médio do corpo caloso, também sugestiva de lesão isquémica da ACA esquerda. Ficou internada na Unidade 
de AVC com o diagnóstico de AVC isquémico bihemisférico nos territórios de ambas as ACA´s. Permaneceu na Unidade du-
rante dois dias, posteriormente transferida para a enfermaria de Medicina Interna. No internamento realizou RMN cerebral 
que mostrou áreas lesionais recentes de etiologia isquémica ao nível do corpo caloso na vertente direita da região da cabe-
ça e 2/3 do corpo e a vertente esquerda no 1/3 posterior do corpo e esplénio, coexistindo focos isquémicos frontoparietal 
e parietal direitos e parietal esquerdo. Em contexto de alteração súbita do seu quadro funcional, com incapacidade ligeira 
para autocuidados e mobilidade, iniciou programa de reabilitação com Fisioterapia e Terapia Ocupacional visando a capa-
citação total nas áreas funcionais afetadas. Ao 11º dia de internamento teve alta para o domicílio, ficando orientada para 
consulta externa de Medicina Interna – AVC, de Diabetologia e de Reabilitação de AVC.

CONCLUSÕES | O AVC isquémico bilateral é uma entidade rara e deve ser investigada em situações de apresentações in-
comuns de AVC Um reconhecimento atempado dos sintomas de AVC e um início de programa de reabilitação precoce está 
associado a um bom outcome clínico e funcional do doente.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.48 | Síndrome de Wallenberg, um obstáculo raro às férias

Autores: Eduarda Alves, Rita Pogeira da Costa, Conceição Viegas, Motasem Shamasma, Ana Paula Fidalgo
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro
Endereço postal: Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro
Correio eletrónico: eduardaalves286@gmail.com

INTRODUÇÃO | Síndrome de Wallenberg, síndrome da artéria cerebral posterior inferior (PICA), síndrome medular lateral ou 
enfarte bulbar lateral, trata-se de uma lesão isquémica na região lateral do bulbo, com envolvimento do ramo espinal do 
trigémeo, via espinotalâmica, núcleo ambíguo do vago,  pedúnculo cerebeloso inferior e dos ramos simpáticos descenden-
tes. A artéria mais frequentemente envolvida é a PICA. A prevalência é de 2.5% e a idade média é 60 anos. Pode ser total ou 
parcial consoante a vascularização afetada. 

CASO CLÍNICO | Mulher, 62 anos, de férias no sul do país, com mRankin 0. Antecedentes de HTA; DM tipo 2; Dislipidemia; Ex-
cesso de peso; Artrite reumatóide. Trazida ao serviço de urgência, por mal-estar geral, náuseas, vómitos e tonturas, seguidas 
de falta de força nos membros direitos. Exame objetivo à admissão: hipertensa, hiperglicémica, NIHSS 3, com síndrome Hor-
ner lado direito, nistagmo torsional espontâneo, diplopia horizontal, sem reflexo de Gag lado direito, disfagia para líquidos, 
Hipostesia hemicorpo esquerdo e hemiface direita. Provas cerebelosas imperfeitas à direita. Análises com hipercolesterole-
mia e hiperglicemia. TC cerebral e angio-TC dos vasos supra-aórticos e intracranianos normais. RM-CE: lesão hiperintensa 
nos 2/3 postero-inferiores do hemibulbo raquidiano direito, compatível com lesão isquémica aguda. Eco-doppler vasos 
pescoço/transcraneano: provável oclusão/ sub-oclusão do segmento V3-V4 da artéria vertebral direita. Foi internada na 
Unidade de AVC 4 dias onde apresentou hipertensão de difícil controlo, valores glicemia aumentados e ligeira disfagia para 
líquidos. À data de alta exame neurológico sobreponível. Transferiu-se para o hospital da área de residência, onde apresen-
tou cefaleia pulsátil temporal direita com irradiação cervical, melhoria da disfagia, sem diplopia, discreto síndrome Horner 
direito, já com reflexo Gag presente e com sensibilidade simétrica na face. Realizou Angio-RM que comprova lesão isquémi-
ca recente latero-bulbar direita e presença de hematoma mural no contexto de componente ateromatoso ou de disseção 
no segmento V4 da artéria vertebral. Portanto, foi assumido enfarte bulbar lateral direito em doente com múltiplos fatores 
de risco para doença de pequenos vasos, mas sem evidência de oclusão de grande vaso cervical. 
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DISCUSSÃO | As manifestações clinicas variam de acordo com a extensão da lesão, com os núcleos e vias nervosas envol-
vidos. A clinica é essencial para o diagnóstico mas a RM é o método de eleição para a confirmação, pela sua maior especi-
ficidade e sensibilidade.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.49 | Hipoventilação central secundária ao Ticagrelor 

Autores: Leonor Dias, Mafalda Seabra, Marta Carvalho
Instituições: Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.; Departamento de Neurociências 
Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Endereço postal: Serviço de Neurologia, Hospital de São João, Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200-319, Porto
Correio eletrónico: leonor.ribeiro.dias@gmail.com

INTRODUÇÃO | O ticagrelor é um antiagregante plaquetário cujo mecanismo de ação se baseia na inibição reversível do 
recetor P2Y12, sendo frequentemente utilizado no tratamento da doença cardíaca isquémica. Este recetor é expresso em di-
versas linhagens celulares, incluindo as células da microglia e outras células do sistema nervoso central, cuja inibição pode 
ter consequências a nível do controlo respiratório central. 

CASO CLÍNICO | Doente de 76 anos do sexo masculino, com antecedentes de hipertensão arterial e cardiopatia isquémica, foi 
submetido a cirurgia de revascularização coronária e posteriormente iniciou dupla antiagregação com ácido acetilsalicílico 
100 mg in die e ticagrelor 90 mg bid. Ao terceiro dia de pós-operatório foi ativada a Via Verde do AVC intrahospitalar porque ini-
ciou um quadro de flutuação do estado de consciência e do padrão ventilatório no qual, na ausência de estimulação, o doente 
apresentava uma redução do nível de consciência, sendo posteriormente acompanhado de um período de hipoventilação. Ao 
ser novamente estimulado e recuperando consciência, o doente apresentava períodos de hiperventilação e normalização da 
saturação periférica do oxigénio. O padrão respiratório foi interpretado não como em contexto de AVC mas como um possível 
padrão de Cheyne-stokes. A monitorização da saturação periférica durante estes episódios permitiu confirmar que, nos perío-
dos de menor nível de consciência, ocorria uma redução da saturação periférica de oxigénio (80-86%). O doseamento de gases 
do sangue demonstrou uma acidose respiratória e hipercapnia (pH 7,382, pCO2 50 mmHg). O doente foi admitido em unidade 
de cuidados Intermédios para monitorização e apoio com ventilação não invasiva com BIPAP, inicialmente com 12L/min. O 
ticagrelor foi suspenso, tendo sido substituído por clopigodrel. Após suspensão do ticagrelor, o doente apresentou reversão 
do quadro clínico e normalização da resposta ventilatória à hipercapnia, confirmada por doseamento seriado dos gases do 
sangue. O quadro foi interpretado como uma hipoventilação central secundária ao ticagrelor. 

CONCLUSÕES | O ticagrelor, através da inibição do recetor P2Y12 a nível do sistema nervoso central, pode interferir no re-
flexo quimo-sensitivo à hipercapnia e assim ser uma causa farmacológica de apneia e hipoventilação de etiologia central. 
Estas alterações podem originar flutuações do estado de consciência, as quais mimetizam quadros vasculares da fossa 
posterior e que devem ser reconhecidas pela sua abordagem terapêutica distinta.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.50 | Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível desencadeado após aplicação de 
agonista alfa-1 nasal em doente com Doença Renal Crónica

Autores: Rafael Dias1,2,3, Ana Alexandra Cerqueira4, Pedro Castro2,3,5

Instituições: 1 - Departamento de Neurologia, Hospital Central do Funchal, Funchal, Portugal; 2 - Departamento de Neurolo-
gia, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal; 3 - Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Faculda-
de de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal; 4 - Departamento de Nefrologia, Centro Hospitalar Universitário 
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de S. João, Porto, Portugal; 5 - Unidade de AVC, Centro Hospitalar Universitário de S. João, Porto, Portugal
Endereço postal: Departamento de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário São João, Alameda Professor Hernâni Mon-
teiro, 4200-319 Porto, Portugal
Correio eletrónico: rafael27dias@gmail.com

INTRODUÇÃO | Síndrome da encefalopatia Posterior Reversível (PRES) é uma doença neurológica caracterizada por uma 
variedade de sinais e sintomas neurológicos que incluem encefalopatia, crises epiléticas e alterações visuais em associação 
com pressão arterial elevada. PRES foi associado à utilização de medicamentos imunossupressores pós-transplante de 
órgão sólido, doenças autoimunes, doença renal e pré-eclampsia ou eclampsia. PRES já foi observado após toxicidade por 
simpaticomiméticos, no entanto está mais associado a imunossupressores e quimioterapia.

CASO CLÍNICO | Doente do sexo feminino, 52 anos de idade com antecedentes de doença renal crónica sob diálise perito-
neal e tiroidectomia total por carcinoma papilar, realizando medicação de acordo com antecedentes. Previamente a viagem 
de avião e apesar de ausência de sintomas nasais, doente terá administrado fenilefrina nasal, um agonista alfa-1 adrenérgi-
co. Cerca de 24 horas depois iniciou quadro de vómito e cefaleia intensa frontal, bilateral que se manteve constante. Cerca 
de 6 horas depois apresentou novo agravamento da intensidade da cefaleia, associado a alterações visuais sugestivas de 
oscilópsias e quadro confusional com amnésia para o episódio. Transportada para o SU do nosso centro terciário onde 
apresentou crises epiléticas associadas a perfil tensional hipertensivo. Realizou EEG que demonstrou surtos de atividade 
muito lenta, delta rítmica e ampla generaliza a traduzir encefalopatia inespecífica, no entanto não demonstrou atividade 
epileptiforme e foi medicada com Labetalol para controlo tensional e levetiracetam para controlo epilético. Foi internada na 
Unidade Polivalente de Cuidados Intermédios da Urgência inicialmente e depois transferida para serviço de nefrologia para 
investigação e continuação dos cuidados. Doente apresentou melhoria clínica do quadro após reforço de diálise peritoneal 
e terapêutica de suporte, tendo realizado Ressonância Magnética Crânio-encefálica (RM CE) que demonstrou alterações 
sugestivas de edema vasogénico nas regiões cortico-subcorticais occipitoparietais e região frontal alta esquerda. Estudo 
angiográfico por RM demonstrou irregularidades e redução do calibre de sinal de fluxo nas Artérias Cerebrais Posteriores 
bilateralmente e nas Artéria Cerebral Média e Anterior esquerdas. Perante o quadro doente foi diagnosticada com provável 
PRES e iniciada em nimodipina com melhoria do quadro.

CONCLUSÃO | A doente descrita, apesar de DRC prévia controlada desenvolveu PRES após automedicação com agonista 
alfa-1 nasal, vasoconstritor. Apesar de não ser possível confirmar uma relação causal entre a administração e o desenvol-
vimento da patologia, pretendemos demonstrar o possível efeito multifatorial e cumulativo que diferentes fatores de risco 
podem ter no desenvolvimento do Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.51 | Inibidores da PCSK9 na Hipercolesterolémia Heterozigótica Familiar

Autores: Marlene Saraiva1,2, Sofia Calado2,4, Gonçalo Cabral1,2

Instituições: 1- Autor; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 - Serviço de 
Medicina Física e Reabilitação, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 4 - CEDOC - NOVA Medical 
School, Universidade Nova de Lisboa
Endereço postal: Serviço de Neurologia - Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Rua da Junqueira 
126, 1349-019 Lisboa
Correio Eletrónico: mar.oliveira.saraiva@gmail.com

INTRODUÇÃO | A elevação da concentração sérica de LDL constitui um importante e modificável factor de risco para even-
tos cerebrovasculares. Na prática clínica, não raras vezes a redução dos níveis séricos de LDL para alvo <70 mg/dl não é 
atingida apesar da instituição de terapêutica hipolipemiante óptima e modificação de estilo de vida. 
A pró-proteína convertase subtilisina quexina tipo 9 (PCSK9) é uma enzima codificada pelo gene PCSK, sendo produzi-
da no fígado. Actua ligando-se aos receptores da lipoproteína de baixa densidade (LDL-R) presentes na membrana dos 
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hepatócitos, levando à sua degradação e consequentemente a um aumento dos níveis séricos de LDL-C. Assim, ao liga-
rem-se à pro-proteína PCSK-9, os inibidores da PSK9 impedem a degradação do LDL-R e concludentemente conduzem à 
diminuição dos níveis séricos de LDL-c. 

CASO CLÍNICO | Apresentamos o caso de um homem de 51 anos com história pessoal de Hipercolesterolémia Heterozigóti-
ca Familiar com eventos cardiovasculares múltiplos, designadamente, aos 37 anos EAM com doença ateromatosa de 3 va-
sos, tendo sido submetido a angioplastia; aos 43 anos AVC isquémico cortical parietal direito e aos 45 anos AVC do território 
da artéria cerebral posterior direita (ACP) ambos de provável etiologia embólica em contexto de placas aórticas complexas. 
Apesar de medidas disciplinares e tratamento farmacológico otimizado (atorvastatina 40 mg, 2 cp/dia e ezetrol 10 mg, 2 cp/
dia) mantinha níveis persistentes de LDL> 140 mg/dl. Foi iniciada terapêutica com evolocumab 140mg, uma administração 
sc a cada 2 semanas, durante 6 meses. Quinze dias após a 1ª administração verificou-se uma redução significativa dos níveis 
de c-LDL (para valores de 40 mg/dl) que foi ainda mais expressiva após a 2ª admnistração (para valores de 19 mg/dl). Con-
forme aconselhado, o fármaco passou a ser admnistrado a cada 4 semanas. O c-LDL manteve-se nos valores alvo e não se 
registaram novos eventos cerebro vasculares.

CONCLUSÃO | Os inibidores da PSK-9 parecem constituir uma arma terapêutica eficaz para a redução significativa dos ní-
veis de c-LDL nos doentes com Hipercolesterolémia Heterozigótica Familiar, permitindo assim uma diminuição do risco de 
novos eventos vasculares.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.52 | “Valorização da planta Salicornia ramosissima: Da alternativa saudável ao Sal até ao 
SaliCast”

Autores: Marisa Ribeirinho1,3, Sérgio Leandro4,5, José Gomes-Laranjo1,3 e Fernando Nunes1,2

Instituições: 1 - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UT, AD); 2 - Centro 
de Química de Vila Real (CQVR); 3 - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB); 4 - Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia Marinha – Instituto Politécnico de Leiria (ESTM – IPL); 5 - Centro de I&D, Formação e Divul-
gação do Conhecimento Marítimo – Instituto Politécnico de Leiria (CETEMARES – IPL)
Correio eletrónico: marisaribeirinho@utad.eu 

INTRODUÇÃO | A Salicornia ramosissima, é uma planta halófita anual amplamente distribuída nas salinas em Portugal e 
no mundo. Este termo, halófita, com origem nas palavras halos e phyto, significa “sal” e “planta” e é usado em espécies 
que completam o seu ciclo de vida em ambientes com elevada concentração de sal. Conhecida como “sal verde”, esta 
planta traduz-se numa fonte de compostos antioxidantes, tais como: ácido ascórbico, ácidos hidroxicinâmicos, β-caroteno 
e de flavonóides. Esta planta comestível apresenta propriedades medicinais descritas (antitumoral, diurética, antioxidante 
e repositora de eletrólitos), aplicações culinárias e ornamentais,  particularmente na: saúde humana - pela presença de 
substâncias diuréticas, depurativas, mas também pelas moléculas que têm uma atividade biológica (ação no sistema imu-
nitário, antituberculosas e antileucémicas) e ainda, apresenta potencial antifúngico, perante fungos patogénicos de grande 
importância médica como Aspergillus niger e Penicillium spp.; nutrição - pela riqueza em oligoelementos e vitaminas; área 
agro-alimentar - pela produção de óleos alimentares; gastronomia - pela possibilidade de ser consumida em fresco ou sob 
a forma de condimento e na cosmética - pela presença de moléculas hidratantes (glicina, betaína, prolina, sacarose), ami-
noácidos, vitaminas e pelas suas propriedades antioxidantes.

OBJETIVOS | O principal objetivo é caracterizar e desenvolver uma produção sustentável de Salicórnia a partir de amostras 
provenientes de regiões costeiras específicas de Portugal (Aveiro, Foz do Arelho, Óbidos, Alcochete e Faro) como recurso ali-
mentar marinho. O uso de extratos de Salicórnia visa seguir a tendência de um segmento exigente do mercado de produtos 
saudáveis, com relação à segurança alimentar, qualidade e valores nutricionais, permitindo o design de novos produtos 
mais saudáveis e para todos. O primeiro produto criado é o “SaliCast”, castanha liofilizada e laminada com “sal verde” em 
pó, no âmbito das ações do Grupo Operacional (PDR2020-101-032030) “ValorCast - Valorização da castanha e otimização 
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do seu marketing”, nos quais estes parceiros integrados têm interesse na produção e marketing à escala industrial. Assim, 
pretende-se atender aos gostos e expectativas de novos consumidores saudáveis, em que será disponibilizado um produto 
de valor dietético considerável, devido às propriedades nutricionais intrínsecas da castanha e da Salicórnia.

RESULTADOS | Os resultados esperados são: aumentar a aplicabilidade da Salicórnia como bom ingrediente nutricional; 
apresentar novas propostas para a sua aplicação. A análise mineral de diferentes amostras de Salicórnia revelou a presença 
de minerais tornando-a uma adição regularmente interessante à comida saudável, especialmente na prevenção de doen-
ças cardiovasculares (por exemplo: AVC’s e enfartes cardíacos).

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.53 | AVC isquémico em idade jovem, reabilitação em ambulatório e prognóstico funcional

Autores: Gonçalo Cabral1,2, Marlene Saraiva1,2, Eduardo Gonçaves3, Sofia Calado2,4, Miguel Viana Baptista2,4

Instituições: 1 - Coautores; 2 - Serviço de Neurologia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 3 - Serviço de 
Medicina Física e Reabilitação, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental; 4- CEDOC - NOVA Medical School, 
Universidade Nova de Lisboa; 4 - Endereço Postal
Endereço postal: Serviço de Neurologia - Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Rua da Junqueira 
126, 1349-019 Lisboa
Correio eletrónico: mar.oliveira.saraiva@gmail.com; goncalo201028@gmail.com

INTRODUÇÃO | Estudos recentes epidemiológicos sugerem que a incidência do AVC isquémico em idade jovem tem vindo a 
aumentar substancialmente. Existe pouca informação em relação à reabilitação motora pós-AVC neste subgrupo bem como 
o seu real prognóstico funcional.

OBJETIVOS | Analisar os doentes internados (UAVC ou Neurologia) que tiveram AVC isquémico em idade jovem e que no pós-
-alta necessitaram de reabilitação motora em regime ambulatório, associando alguns dados sobre prognóstico funcional.

MÉTODOS | Análise retrospetiva de uma coorte consecutiva de doentes entre 18-55 anos admitidos na unidade de AVC ou 
internamento de neurologia entre 2010-2018, com diagnóstico de AVC isquémico que tenham necessitado de reabilitação 
pós-alta quer em regime externo hospitalar, quer em regime comunitário. Após colheita de dados través de consulta dos 
processos clínicos e de entrevista clínica telefónica, aplicou-se estatística descritiva para a caracterização demográfica da 
amostra, caracterização das variáveis clínicas do AVC isquémico, bem como variáveis respeitantes aos programas de rea-
blitação motora pós-alta e respectivo prognóstico funcional. Aplicou-se teste de regressão logística considerando-se um p 
significativo <0,05. 

RESULTADOS | Num total de 303 doentes identificados, somente 51 (16,8%) mantiveram reabilitação em regime de ambu-
latório. A idade média destes doentes foi de 46,8 anos (SD 7,1). Destes, 63,2% eram do sexo masculino. O tempo médio de 
seguimento foi de 24,6 meses (SD) e o tempo médio de reabilitação foi de 8,3 meses (SD 3,4), sendo que a maioria (67,3%) 
cumpriram programa de reabilitação no CHLO. Cerca de metade (49%) realizaram fisioterapia intensiva (3 ou mais vezes por 
semana). O mRS foi em média 2,14 (SD 1), aos 3 meses 1,65 (SD 0,8) e a 1 ano 1,50 (SD 0,9). O NIHSS médio à data de alta foi 
de 4.0 (SD 3.2). A terapêutica com antidepressivo após a alta constituiu factor independente de bom prognóstico funcional 
a 1 ano (p< 0,013), bem como uma etiologia de grandes vasos com p<0,024. A frequência semanal constituiu factor de prog-
nóstico para melhoria do mRS a 1 ano embora p<0,073. Os doentes que realizaram programa de reabilitação em regime 
hospitalar externo tiveram um menor mRS aos 3 meses (1.51) e a 1 ano (1.42), embora sem diferenças estatisticamente 
significativas (p< 0.063). 

CONCLUSÕES | Independentemente da duração da reabilitação, a frequência semanal parece constituir uma fator bom 
prognóstico funcional a 1 ano. Nos doentes jovens a introdução de um antidepressivo à data de alta constituiu factor inde-
pendente de bom prognóstico funcional.
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P.54 | Comportamento Pusher: Revisão da Literatura. O que é? Como se avalia? Qual o 
contributo da Fisioterapia?

Autores: Ana Palma1, Carla Pimenta1,2

Instituições: 1 - Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Professora 
adjunta convidada, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
Endereço postal: Fisioterapia, Serviço de MFR – Hospital Curry Cabral. Rua da Beneficência, nº 8, 1069-166 Lisboa
Correio eletrónico: amsilvapalma@gmail.com

INTRODUÇÃO | O comportamento pusher (CP), caracteriza-se por uma postura de tronco assimétrica com inclinação para 
o lado hemiplégico e uma reação ativa de empurrar para o lado mais afetado resistindo à correção passiva. Estima-se que 
cerca de 10% dos doentes com AVC apresentam CP e que necessitam de mais tempo de internamento e de reabilitação.

OBJETIVO | Apresentar uma definição consensual e atualizada para o CP, comparar os instrumentos de avaliação dispo-
níveis para o quantificar, caracterizar as estratégias de intervenção em Fisioterapia que permitem otimizar o potencial de 
reabilitação e contribuir para o prognóstico funcional dos doentes com AVC que apresentam CP.

METODOLOGIA | Pesquisa científica e revisão da literatura. A pesquisa foi realizada, utilizando as expressões “Comporta-
mento Pusher”, “Pusher Behaviour”, “Pusher Syndrome” e “Controversive Pushing”, na base de dados Pubmed.  Para a revi-
são da literatura foram considerados artigos escritos em Português e/ou Inglês publicados desde o ano 2000.

RESULTADOS | De acordo com a bibliografia consultada considera-se que o CP é uma perceção alterada da orientação 
do corpo em relação à gravidade, os doentes sentem-se alinhados quando o seu tronco se encontra inclinado para o lado 
contrário à lesão cerebral, embora a perceção visual da verticalidade não esteja afetada. Ocorre maioritariamente em indiví-
duos com AVC do hemisfério direito com lesão localizada no tálamo póstero-lateral. As escalas de avaliação recomendadas 
são: a Four point Pusher scale, a Burke Lateropulsion Scale e a Scale for Contraversive Pushing. As estratégias de interven-
ção em fisioterapia têm como principal objetivo a reaquisição da consciência da linha média e centram-se no treino de 
equilíbrio e transferências de peso, utilizando para isso feedback visual e somatosensorial para a reorientação  postural na 
posição de pé e sentado, Todas as outras estratégias de intervenção como por exemplo a mobilidade no colchão, o treino 
de seletividade e facilitação de movimento, o treino de transferências e atividades da vida diária têm por base a reaquisição 
da sensação de linha média promovendo posturas adequadas e pistas sensoriomotoras durante a sua realização.    

CONCLUSÃO | O CP é uma condição atípica que necessita de uma intervenção adequada para permitir atingir o potencial 
de reabilitação e não comprometer a funcionalidade e qualidade de vida. A reabilitação dos doentes com AVC que apresen-
tam CP demora em média mais três semanas para atingir os mesmos objetivos que doentes que não apresentam CP. É por 
isso importante identificar precocemente esta condição e promover um plano de reabilitação com internamento ajustado. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.55 | “Sobrevivente de AVC Agudo: Cuidados de Reabilitação e Referenciação à Rede Nacional 
de Cuidados Continuados – Qual a Interligação Necessária? - Retrospectiva anual da UAVC do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto”

Autores: Margarida Ribeiro, Raquel Araújo, Luís Sousa,  Sara Amaral, Mafalda Sampaio, António Camelo 
Instituições: Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto
Correio eletrónico: margaridaribeiro.fisiatria@chporto.min-saude.pt

INTRODUÇÃO | A doença cerebrovascular representa a principal causa de incapacidade em Portugal. Importa por isso ofe-
recer aos sobreviventes de AVC acesso a equipa de reabilitação precoce com todas as valências necessárias e assegurar-lhes 
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a continuidade desse programa em ambientes adequados às necessidades. 

OBJETIVOS | Análise descritiva dos doentes com diagnóstico de AVC agudo referenciados à Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI), no período de um ano, na Unidade de AVC (UAVC) do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto (CHUP). 

METODOLOGIA | Estudo retrospectivo referente ao período entre julho de 2018 e julho 2019.  Foi realizada revisão dos 
processos clínicos dos doentes com diagnóstico de AVC agudo provenientes do Serviço de Neurologia e referenciados pelo 
Serviço Social à RNCCI. Os dados recolhidos incluíram demográficos (género, idade), relacionados com o evento (tipo de 
evento, NIHSS inicial), dados relacionados com o internamento (tempo de internamento, tempo até observação por Medi-
cina Física e de Reabilitação (MFR)), dados  referentes ao tratamento fisiátrico(tempo até início de tratamento, duração do 
tratamento) e dados relacionados com a referenciação (tipologia sugerida, tipologia da unidade de admissão). Tratamento 
estatístico dos dados com recurso ao programa Microsoft Excel.

RESULTADOS | Dos doentes internados nesse período, 79 foram referenciados à RNCCI. O tempo médio de internamento 
foi de 55,3 dias.  O tempo médio entre a admissão e o pedido de colaboração por MFR foi de 5,8 dias e desde o pedido até 
à observação foi de 3,6 dias. 20% dos doentes (n=16) não recebeu tratamento de reabilitação durante o internamento. O 
tempo médio de espera desde a observação até ao início do tratamento foi de 12 dias e o nº médio de sessões de 13,5. Dos 
59 doentes que apresentavam alteração da deglutição, apenas 9 foram observados por Terapeuta da Fala (11%). Em 51% 
(n= 40) dos doentes foi sugerida referenciação para Unidade de Média Duração e em 10% (n=8) para Curta Duração, embora 
apenas 43% (n=34) e 5% (n=4)tenham sido respetivamente alocados a estas tipologias. A colocação em  Unidades de Longa 
Duração foi de 15%. Após decisão da Equipa de Gestão de Altas/ Coordenação Local (EGA/ECL) houve um aumento da taxa 
de alocação a equipas de ECCI. 

CONCLUSÕES | A UAVC do CHUP não integra uma equipa multidisciplinar de reabilitação e a ausência da ação coordenada 
dessa equipa implica um atraso na oferta de reabilitação aos sobreviventes de AVC, um subtratamento desta população e 
um aumento do tempo de internamento e custos socioeconómicos associados.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.56 | Disfagia pós-AVC - a realidade de um Centro Hospitalar 

Autores: Raquel Araújo, Margarida Ribeiro, Luís Sousa, Sara Amaral, António Camelo
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto, Porto
Endereço postal: Largo Prof. Abel Salazar 4099-001 PORTO
Correio eletrónico: rlaraujo731@gmail.com

INTRODUÇÃO | A disfagia é uma complicação comum nos doentes com acidente vascular cerebral (AVC). O desenvolvi-
mento de disfagia associa-se a inúmeras complicações, nomeadamente a um maior risco de pneumonia por fenómenos 
aspirativos. Estudos internacionais apontam para uma prevalência de 30-50% de disfagia e de 5-10% de pneumonia, nos 
doentes com AVC.

OBJETIVO | Efetuar uma análise descritiva da incidência de disfagia e de pneumonia, assim como do tratamento de reabili-
tação dirigido à disfagia, num grupo de doentes com diagnóstico de AVC agudo de uma Unidade de AVC (UAVC).

METODOLOGIA | Foi realizado um estudo retrospetivo observacional onde foram incluídos doentes que deram entrada na 
UAVC do Serviço de Neurologia de um Centro Hospitalar Nível I com diagnóstico de AVC agudo, durante um período com-
preendido entre junho e novembro de 2019.

RESULTADOS | Neste estudo foram incluídos 99 doentes, a média de idades encontrava-se nos 72 anos e 51% eram do sexo 
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feminino. O rastreio da disfagia foi realizado em 98.9% dos doentes. Foram diagnosticados 40 doentes com disfagia, sendo 
o diagnóstico efetuado em média 1.3 dias após a entrada na unidade. A maioria dos doentes não realizou um estudo com-
plementar de diagnóstico ou reabilitação para a disfagia, nomeadamente com terapia da fala. A prevalência de pneumonia 
foi de 15%, sendo que a maioria (86%) foi diagnosticada em doentes com disfagia. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO | O nosso estudo demonstrou que apesar do rastreio cobrir a grande maioria dos doentes, a 
incidência de pneumonia foi superior relativamente a outros estudos. Futuramente, poderá ser pertinente estudar a meto-
dologia usada no rastreio. Verificamos que a abordagem para a disfagia neste subgrupo de doentes é ainda insuficiente face 
à preconizada. É determinante que nas UAVC existam profissionais treinados no diagnóstico e tratamento da disfagia para 
que se implementem medidas no sentido de melhorar a oferta terapêutica a estes doentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.57 | O que a plataforma de posturografia pode acrescentar à Reabilitação de um doente com 
AVC – Caso clínico

Autores: Anabela Domingos Correia1,2, Pedro Soares Branco1,3, Carla Pimenta1,2, Conceição Menezes1, Fátima Carvalho1

Instituições: 1 - Hospital de Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Lisboa, Portugal [PT]; 2 – Escola 
Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. Lisboa, Portugal [PT]; 3 - NOVA Medical School, 
Universidade NOVA de Lisboa. Lisboa, Portugal [PT]
Endereço postal: Alameda de Santo António dos Capuchos, 1169-050 Lisboa
Correio eletrónico: abdcorreia@gmail.com

INTRODUÇÃO | Os indivíduos com AVC apresentam muitas vezes alterações da distribuição da carga nos membros inferio-
res (MI) com repercussões no equilíbrio e na marcha. A posturografia dinâmica computorizada (PDC) pode ser utilizada na 
avaliação e treino de equilíbrio com recurso a técnicas de biofeedback, bem como na avaliação dos efeitos do treino. 

CASO CLÍNICO | Individuo do sexo masculino, 74 anos, previamente autónomo, sem limitações de mobilidade e/ou fun-
cionais. A 4 de Julho iniciou quadro de tonturas, náuseas e cefaleias; foi encaminhado para serviço de urgência do CHULC 
onde realizou Angio TC que revelou oclusão proximal da PICA e RM CE – lesão cortico-subcortical hemisférica cerebelosa 
paravermiana esquerda. A 22 de julho foi transferido para Unidade de Reabilitação onde iniciou programa bidiário de fisio-
terapia. À entrada apresentava: força muscular ligeiramente diminuída à esquerda, desequilíbrio com queda para a esquer-
da e marcha atáxica com inclinação e desvio para a esquerda, só possível com auxílio de terceira pessoa e andarilho. A 20 
de Agosto, por manter desequilíbrio e queda para a esquerda, realizou avaliação em plataforma de PDC que revelou: 73% 
de carga no MI esquerdo na posição ortostática; oscilação do centro de pressão (CP) acima dos parâmetros normais em pé 
com olhos abertos e queda com olhos fechados; incapacidade de transferir carga para o MI direito; assimetria marcada da 
carga dos MI na transferência sedestação/ortostatismo e diminuição acentuada do comprimento do passo e velocidade da 
marcha. Além do programa habitual de fisioterapia realizou 8 sessões de treino de equilíbrio e transferência de carga em 
plataforma de posturografia com biofeedback visual. No dia 30 de Agosto foi realizada avaliação final que revelou: melhoria 
na distribuição da carga nos MI - 57% à esquerda (dentro dos valores de referência); diminuição acentuada da oscilação em 
posição ortostática com olhos abertos e fechados; melhoria acentuada da transferência de carga para o MI direito; norma-
lização da carga na transferência sedestação/ortostatismo e melhoria no comprimento do passo e velocidade da marcha. 
Realiza marcha autónoma com supervisão.

CONCLUSÕES | Neste caso o treino de equilíbrio com biofeedback visual em plataforma de posturografia diminuiu a assi-
metria na distribuição bipodal de carga, diminuiu a oscilação do CP e melhorou a simetria na distribuição da carga transfe-
rência sedestação/ortostatismo. Estes resultados traduziram-se numa melhoria do padrão de marcha com melhorias fun-
cionais significativas.A avaliação, monotorização e treino em plataforma de PDC pode constituir uma componente útil na 
reabilitação de doentes com AVC.
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P.58 | Intervenção com Toxina Botulínica na Espasticidade do Adulto após AVC: Medicina 
Baseada na Evidência

Autores: Alexandre N. Fernandes1, Diogo Roxo1, Mónica Bettencourt1, Tiago Esteves de Carvalho1

Instituição: 1 – Hospital de Cascais
Correio eletrónico: alexandrefernandesnascimento@gmail.com

INTRODUÇÃO | A espasticidade é classicamente definida como um distúrbio motor, que se caracteriza pelo aumento da re-
sistência do tónus muscular ao alongamento muscular, sendo velocidade-dependente. É uma consequência comum após 
lesão do sistema nervoso central. Estima-se que 1/3 dos doentes após Acidente Vascular Cerebral (AVC) desenvolvam es-
pasticidade. Associa-se a dor e limitação das actividades de vida diária, com diminuição da qualidade de vida do indivíduo 
e/ou aumento da dificuldade da assistência pelo cuidador. Quando presente, a espasticidade aumenta quatro vezes os 
gastos em saúde. A intervenção com toxina botulínica é recomendada pelas guidelines internacionais para a diminuição da 
espasticidade do membro superior e inferior em doentes adultos após AVC. No entanto, nem todos os serotipos e marcas 
têm o mesmo grau de recomendação para o tratamento.

OBJETIVOS | Revisão não sistemática da literatura sobre as recomendações atuais da intervenção com Toxina Botulínica na 
espasticidade pós-AVC em adultos, incluindo indicação clínica e segurança.

MATERIAIS E MÉTODOS | Efectuada pesquisa na PubMed e Cochrane com as palavras-chave: “Spasticity” “Management” 
“Stroke” “Botulinum Toxin”. Nos critérios de inclusão, seleccionaram-se apenas os níveis mais elevados de evidência, in-
cluindo guidelines de prática clínica baseadas na evidência, meta-análises e revisões sistemáticas baseadas em estudos 
randomizados controlados dos últimos 10 anos. 

RESULTADOS | O tratamento com toxina botulínica é considerado recomendação Classe 1A para o tratamento da espasti-
cidade do membro superior e membro inferior pós-AVC, segundo as guidelines mais recentes da Associação Americana de 
AVC. O tratamento com anti-espásticos orais e bomba infusora de baclofeno intra-tecal representam apenas recomendação 
classe 2A e 2B, respectivamente. Segundo as guidelines mais recentes da Academia Americana de Neurologia,  a interven-
ção com toxina botulínica tipo A, onde se incluem a AbobotulinumtoxinA onabotoliniumtoxina A e a IncobotulinumtoxinA, é 
considerada recomendação classe A para a diminuição da espasticidade do membro superior e melhoria da função passiva 
do membro. Sendo considerada uma intervenção segura e eficaz. A RimabotulinumtoxinB, é considerada recomendação 
classe B. Já na espasticidade do membro inferior, apenas a AbobotulinumtoxinA  e a Onabotoliniumtoxina A são considera-
das recomendação classe A. Sendo  que não existe evidência que demonstre eficácia da IncobotulinumtoxinA e da Rimabo-
tulinumtoxinB no tratamento da espasticidade do membro inferior. 

CONCLUSÃO | A espasticidade contribui para a diminuição da capacidade funcional pós-AVC, sendo que o tratamento ina-
propriado interfere com a recuperação funcional e pode aumentar as complicações associadas. A intervenção com toxina 
botulínica é considerada recomendação de nível mais elevado no tratamento da espasticidade, segundo as guidelines in-
ternacionais, sendo considerada segura e eficaz. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.59 | O impacto do treino intensivo baseado na atividade num utente com AVC na fase de 
reabilitação tardia 

Autores: Rui Silva1, Ana Palma2, Patrícia João3, Ana Isabel Vieira3, Carla Pimenta1,2

Instituições: 1 - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa; 2 - Hospital Curry Cabral, 
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INTRODUÇÃO | Na recuperação após AVC os maiores ganhos ocorrem na fase de reabilitação precoce (0 aos 3 meses), con-
solidando-se na fase tardia (3 aos 6 meses). Depois dos 6 meses os ganhos previstos são menos significativos dado que a 
ocorrência de neurogénese é menor. No entanto a evidência mais recente sugere que a terapia intensiva no AVC em fase de 
reabilitação tardia conduz a melhorias, tanto na estrutura e função como na atividade e participação. 

CASO CLÍNICO | Homem 35 anos, natural e residente em São Tomé, previamente autónomo. Em maio de 2019, sofreu AVC 
isquémico extenso da ACM direita, secundário a disseção da carótida interna, com comprometimento severo da funcionali-
dade. Permaneceu internado em São Tomé onde realizou fisioterapia com pouca regularidade, sem qualquer melhoria no 
quadro motor e funcional. Evacuado para Portugal a 23 de agosto, admitido no serviço de neurologia, onde iniciou fisiote-
rapia na enfermaria e a 24 de setembro foi transferido para o serviço onde decorreu o estudo com o objetivo de intensificar 
o plano de reabilitação. À entrada apresentava hemiplegia com hipotonia do MS e espasticidade no MI, hemihipoalgesia, 
hemianopsia e neglet; controlo postural ineficaz na posição de sentado e não assumia a posição ortostática. Totalmente 
dependente nas transferências e nas AVDs (scores: Barthel: 50/100; MiniBest: 3/28; Stream: 35,55%; Moca:15/30; TIS: 16/21 
e Pass: 19/36). O plano de reabilitação consistiu num treino intensivo baseado na atividade: duas sessões diárias de fisiote-
rapia, uma de terapia ocupacional e treino de participação nas atividades de higiene e alimentação na enfermaria, durante 
10 semanas. A fisioterapia centrou-se na facilitação neuromuscular, visando a seletividade e o aumento do recrutamento 
motor segundo o conceito de Bobath, treino de transferências, estimulação multissensorial, treino de equilíbrio visando 
a melhoria da eficácia dos ajustes posturais e treino de marcha centrado na correta distribuição do peso e seletividade 
do movimento. À data de alta, a 2 de dezembro apresentou os seguintes scores: Barthel 85/100; MiniBest: 22/28; Stream: 
51,11%; Moca: 21/30; TIS: 20/21; Pass: 32/36 e teste de 10m marcha: 19s V=0,53cm/s.

CONCLUSÃO | Apesar da manutenção dos défices motores, somatosensoriais, percetivos e funcionais apresentados após 
três meses de evolução do AVC, o treino intensivo baseado na atividade aplicado numa fase de reabilitação tardia, teve um 
impacto muito positivo na funcionalidade e na participação do utente, permitindo-lhe regressar a casa e ser autónomo na 
marcha, na subida e descida de escadas e em parte das AVDs.
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INTRODUÇÃO | O AVC é a principal causa de mortalidade e incapacidade funcional para as atividades de vida diária em 
Portugal. Muitos dos doentes após alta hospitalar apresentam um grau de dependência que os obriga a abandonar a sua 
atividade laboral ou a necessitar de um Cuidador (na maior parte dos casos um familiar). O Princípio dos 3 R’s (Reabilitação, 
Reintegração e Reinserção) obriga a que todos os profissionais de Saúde estejam sensibilizados para o impacto do AVC a 
nível social, profissional e familiar. 
 
OBJETIVOS | Caracterizar a reintegração profissional e a necessidade de Cuidador em utentes com diagnóstico de AVC in-
ternados pela 1.º vez em Centro de Reabilitação durante um ano (118 utentes).  
 
METODOLOGIA | Consulta dos relatórios de alta dos utentes internados pela 1.º vez durante um ano com o diagnóstico de 
AVC num Centro de Reabilitação sendo, posteriormente, realizados contactos telefónicos aos mesmos após alta. Foram 
recolhidas as variáveis sociodemográficas e clínicas para posterior análise bem como a informação relativa à reintegração 
profissional e necessidade de Cuidador através de contacto telefónico com todos os utentes. Se presente um Cuidador era 
recolhida informação relativa à sua idade, escolaridade, relação familiar com o utente e situação laboral atual. 
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RESULTADOS | Em 20 utentes com AVC hemorrágico 15 passaram a estar reformados, 2 reiniciaram atividade laboral 
e 3 já estavam reformados.  15 possuíam Cuidadores: 14 informais (a maior parte cônjuges) e 1 Cuidador contratado. 5 
utentes não possuíam Cuidadores: 4 estavam autónomos e 1 não possuía capacidade económica para tal. Em 42 utentes 
com AVC isquémico que aceitaram colaborar 26 passaram a estar reformados após o evento, 6 já estavam reformados, 4 
reiniciaram a atividade laboral e 6 permaneciam de baixa. 33 utentes possuíam Cuidadores: 28 informais (a maior parte 
cônjuges), 4 Cuidadores contratados 1 utente estava institucionalizado em Lar. 9 utentes sem necessidade de Cuidador 
por estarem autónomos. 
 
CONCLUSÕES | A maior parte dos utentes que aceitaram participar neste estudo abandonaram a sua atividade profissional 
e não existiu qualquer oportunidade de reconversão profissional pelo que passaram a estar reformados. Além da incapa-
cidade para qualquer atividade laboral a maior parte apresentava também a necessidade de um Cuidador. Os resultados 
obtidos vão de acordo ao exposto na literatura e aludem ao enorme impacto do AVC a nível social e profissional sendo fun-
damental que os Profissionais de Saúde estejam sensibilizados não só para a Reabilitação, mas também para a Reinserção 
e Reintegração dos utentes com AVC.
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INTRODUÇÃO | O AVC continua a ser uma importante causa de incapacidade em Portugal. Entre 33-50% doentes perma-
necem com uma incapacidade major após este evento, sendo que muitos dependem da ajuda de terceiros para realizar a 
maioria das atividades de vida diária. Por sua vez, as doenças inflamatórias reumatológicas, tais como a Artrite Reumatoide 
(AR) e o Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), têm um importante  impacto na  diminuição da funcionalidade, com conse-
quente aumento da dependência, sobretudo pelo seu envolvimento músculo-esquelético. 

OBJETIVOS: Avaliar os dados existentes na literatura sobre a relação entre as doenças reumatológicas inflamatórias, em parti-
cular AR e LES, e o AVC, bem como o impacto das comorbilidades resultantes da sua conjugação na funcionalidade individual.

MATERIAIS E MÉTODOS | Utilizou-se literatura publicada entre janeiro 2003 e novembro 2019 obtida através da base de 
dados UpToDate e MEDLINE/Pubmed pela pesquisa dos termos em inglês: “stroke”, “rehabilitation” E “rheumatic disease” 
restritos ao título e/ou resumo dos artigos. 

RESULTADOS | Obteve-se um total de 122 resultados, tendo sido selecionados 20 artigos com base na sua relação direta 
com o tema deste trabalho. Para além dos fatores de risco já conhecidos, as patologias reumatológicas, como a AR e o LES, 
provocam um estado de inflamação crónica, com risco acrescido de aterosclerose e, consequentemente, de eventos cardio-
vasculares. Na verdade, estima-se que, comparativamente à população geral, doentes com LES tenham um risco duas vezes 
superior para ocorrência de AVC, que afeta indivíduos mais jovens, em idade ativa, resultado numa perda de funcionalidade 
precoce. No caso particular da AR, apesar dos poucos estudos existentes, com alguns resultados contraditórios, a literatura 
mais recente aponta uma moderada associação entre AR e a ocorrência de AVC, sobretudo cerca de uma década após o 
diagnóstico. No  que concerne à funcionalidade, é evidente um maior grau de dependência, a longo prazo, em indivíduos 
com AR/LES e AVC, verificando-se uma maior probabilidade de serem institucionalizados mais precocemente. 

CONCLUSÕES | As doenças inflamatórias reumatológicas, em especial AR e LES, constituem um fator de risco para a ocor-
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rência de AVC. As limitações motoras, muitas vezes presentes nos doentes com patologia reumática prévia, condicionam 
o processo de reabilitação no pós-AVC, devendo o programa de reabilitação ser personalizado de acordo com os objetivos 
reais para cada doente, constituindo um desafio para o médico Fisiatra e para toda a equipa multiprofissional de reabilita-
ção. A MFR tem, assim, um papel fundamental no acompanhamento e orientação destes doentes.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.63 | Género e Risco de Queda no doente com AVC 
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INTRODUÇÃO | Os homens e mulheres têm um perfil diferente de fatores de risco vasculares com diferente resposta ao 
tratamento e intervenções terapêuticas; apresentando também níveis de incapacidade e complicações dispares. As quedas 
são uma das complicações mais frequentes após AVC.

OBJETIVO | Comparar o risco de queda entre homens e mulheres vítimas de AVC.

METODOLOGIA | Estudo observacional de amostra consecutiva de sobreviventes de AVC, com menos de 24 meses de insta-
lação a realizar fisioterapia em regime ambulatório, num hospital terciário, num período de 50 meses. Os dados do estudo 
foram analisados através de estatística descritiva e incluem informações demográficas e clínicas, os resultados da Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB) e do Timed Up and Go Test (TUG).  Foi considerado risco de queda uma pontuação na EEB menor 
ou igual a 45 pontos e/ou uma pontuação no TUG maior ou igual a 14 segundos.

RESULTADOS | Dos 248 pacientes com diagnóstico de AVC a realizar fisioterapia, 219 foram incluídos por terem o tempo de 
instalação inferior a 24 meses (89% tinham menos de um ano) e apresentavam idade compreendida entre os 21 e 88 anos 
(mediana de 67). A localização do AVC foi maioritariamente nos hemisférios cerebrais (69,9%) com predomínio de AVC’s 
isquémicos (81,3%). Na comparação entre géneros constatou-se que 59,8% dos pacientes eram homens, sem grandes di-
ferenças na idade, no tempo de instalação, na percentagem de AVC inaugural e na autonomia para a marcha. Observou-se 
que as mulheres apresentaram valores inferiores na EEB (mediana: mulheres – 35p e homens 38p) e superiores no TUG (me-
diana: mulheres – 20,96 seg. e homens 16.00 seg.) e maior percentagem de pacientes em risco de queda (mulheres – 94,3% e 
homens 81,7%); também apresentaram maior número de quedas recorrentes. Nos pacientes com marcha autónoma e risco 
de queda este foi maioritariamente identificado simultaneamente pelos dois instrumentos utilizados, com maior expressão 
no género feminino (91,3%) do que no masculino (77,4%). Dos pacientes identificados com risco de queda pelos dois instru-
mentos 55% das mulheres e 38% dos homens já sofreram pelo menos uma queda. 

CONCLUSÃO | Nesta amostra verificou-se uma percentagem elevada de pacientes em risco de queda e com quedas sofridas 
mais acentuada no género feminino o que pode ter implicações major no processo de reabilitação.
Sugere-se a realização de outros estudos sobre a influência do género no risco de queda após AVC, de modo a permitir uma 
intervenção adequada, baseada numa avaliação de risco padronizada.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.64 |  Ombro doloroso do hemiplégico – Revisão teórica da abordagem terapêutica

Autores: João Capelo1, José Vítor Gonçalves2, Sofia Proença1, Jorge Jacinto1
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INTRODUÇÃO | O ombro doloroso do hemiplégico (ODH) é uma consequência comum após um acidente vascular cerebral 
(AVC). Surge maioritariamente entre as duas semanas e os 4 meses e pode provocar significativa incapacidade.
Possivelmente por ter frequentemente etiologia multifactorial, a melhor abordagem terapêutica do ODH não se encontra 
estabelecida e pode configurar um importante desafio no programa de reabilitação.

OBJECTIVOS | Este trabalho procura estruturar a abordagem terapêutica do ombro doloroso do hemiplégico de acordo 
com os níveis de evidência publicados.

METODOLOGIA | Consulta da última revisão (2018) da Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation sobre ODH e pes-
quisa na PubMed com as palavras-chave “hemiplegic”, “shoulder pain” e “stroke”. Foram selecionadas as meta-análises, 
revisões sistemáticas (RS) e estudos randomizados e controlados (RCT) publicados em língua inglesa desde 2016.

RESULTADOS | Foram encontrados 19 estudos, dos quais 3 revisões sistemáticas e 16 RCT. Excluiram-se 1 das RS e 1 dos 
RCT. A RS, por se referir à síndrome de dor regional complexa e o RCT, por abordar a espasticidade de todo o membro su-
perior. Para o tratamento da dor do ODH obtiveram os seguintes resultados: Potencial benefício: Forte evidência: ligaduras 
funcionais e acupunctura; Moderada evidência: “posicionamento adequado” com possível recurso a ortóteses funcionais 
ou suporte de braço para cadeira de rodas, estimulação magnética transcraniana, correntes interferenciais, estimulação 
elétrica neuromuscular intramuscular ou ativada por eletromiografia, estimulação de nervo periférico (invasiva), terapia por 
ondas de choque, acupressão e massoterapia; Evidência limitada: terapias com assistência robótica. Potencial ausência de 
benefício: Forte evidência: posicionamento estático contínuo, mobilizações articulares passivas contínuas (3,5 horas/dia) 
e toxina botulínica A; Moderada evidência: fundas (“slings”) e crioterapia. Evidência conflituosa: estimulação elétrica neu-
romuscular cíclica, funcional ou com correntes galvânicas de alta voltagem, TENS, neuromioterapia segmentar, infiltração 
com corticoides, ácido hialurónico e bloqueio do nervo supraescapular.

CONCLUSÕES | Para o sucesso terapêutico é importante considerar as diferentes etiologias do ODH para selecionar e imple-
mentar as abordagens terapêuticas mais adequadas, de acordo com os níveis de evidência disponíveis. Há necessidade de 
aumentar a quantidade e qualidade dos estudos relativamente ao ODH para orientar futuras recomendações.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.65 | Reabilitação Da Pessoa Com Neglect Após Acidente Vascular Cerebral: Intervenção Do 
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INTRODUÇÃO | O neglect surge como uma das consequências neuropsicológicas após AVC e ganha importância pela sua 
capacidade de impedir o desempenho cognitivo e a compreensão que a pessoa tem de si e do ambiente, dificultando a 
reabilitação. Este, irá afetar a funcionalidade e a independência do individuo, interferindo na recuperação dos défices neu-
rológicos. Assim, traduz-se como um fator desfavorável à independência funcional do indivíduo sendo crucial a sua recupe-
ração, na qual o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) tem um papel preponderante.

OBJETIVO | Identificar intervenções e estratégias do EEER para a reabilitação da pessoa com neglect após AVC.
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METODOLOGIA | Revisão narrativa da literatura com questão de investigação: Quais as intervenções do EEER (Contexto) 
na pessoa com neglect (Conceito) após AVC (População)? Realizou-se pesquisa em bases de dados científicas CINAHL e 
Medline, considerando as palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Neglect e Enfermagem de Reabilitação. Aplicandos 
os critérios de exclusão rejeitaram-se posters científicos, comunicações de congressos e estudos de caso. Para adequar os 
resultados de pesquisa foram incluídos ensaios clínicos e revisões sistemáticas da literatura, em full-text, com peer review, 
publicados nos últimos 5 anos em Português, Inglês e Espanhol, que abordassem as intervenções do enfermeiro de  reabili-
tação, na população adulta com neglect pós AVC. Após a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão, emergiram 4 artigos 
na CINAHL e 11 artigos na Medline, num total de 15. 

RESULTADOS | Os resultados dizem-nos que apesar da recuperação espontânea do neglect, 15%  das pessoas mantém este 
défice três meses após o AVC, o que culmina em maiores dificuldades na recuperação funcional, refletindo-se no grau de 
dependência no autocuidado. A recuperação do neglect implica uma melhoria do processo percetivo e cognitivo refletin-
do-se no aumento da funcionalidade.

CONCLUSÕES | A revisão da literatura permitiu uma sistematização de intervenções de reabilitação do neglect com impacto 
no processo de reabilitação, que têm como objetivo promover a funcionalidade e a capacidade para o autocuidado, manter 
ou aumentar o potencial, evitar a instalação de complicações e, consequentemente, proporcionar adaptação e ganhos em 
saúde para a pessoa e família.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.66 | Área da linguagem em sinistrómanos – A propósito de um caso clínico
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INTRODUÇÃO | A nível da linguagem ocorre uma das maiores manifestações da lateralização das funções a nível cerebral 
ocorre a nível da linguagem, sendo o hemisfério esquerdo associado à especialização das diferentes funções relacionadas 
com a linguagem. No entanto, estudos posteriores impulsionados em grande medida pela ressonância magnética funcio-
nal vieram confirmar que outras regiões, nomeadamente, no hemisfério direito podem estar envolvidas na linguagem. Em 
alguns casos, o hemisfério direito pode ser o hemisfério dominante em relação à área da linguagem. No caso dos indivíduos 
sinistrómanos foi inicialmente proposta que a localização da área da linguagem seria a oposta aos indivíduos destros. No 
entanto, percebeu-se que a maior parte destes indivíduos continuava a apresentar, maioritariamente, a área da linguagem 
no hemisfério esquerdo, mas com menor prevalência. Os diferentes estudos analisados sugerem que a dominância do 
hemisfério direito nos sinistrómanos pode atingir os 26%. Desta forma, é fundamental para os Profissionais de Saúde valori-
zarem na história clínica a pesquisa da preferência de lateralização na avaliação dos doentes. Para ilustrar este exemplo os 
autores descrevem o caso de uma apresentação de afasia num AVC do hemisfério direito.  

CASO CLÍNICO | Género masculino de 53 anos de idade. Previamente autónomo para as atividades de vida diária sendo 
sinistrómano em todas as atividades. Agente da PSP no ativo.  Como antecedentes pessoais destacar apenas hipertensão 
arterial essencial. Recorreu ao Serviço de Urgência por alteração súbita da linguagem (afasia global) e diminuição de força 
muscular e sensibilidade no hemicorpo esquerdo segundo registos. Em TC-CE realizado à admissão objetivado AVC isqué-
mico da ACM direita. Avaliado em Centro de Reabilitação 1 mês depois do evento onde ao exame objetivo é de destacar: 
hemianopsia homónima esquerda, afasia global com compreensão esporádica de ordens simples e vocalização de alguns 
vocábulos, paralisia facial periférica esquerda, força muscular global grau 4 e alteração na sensibilidade proprioceptiva e 
vibratória no hemicorpo esquerdo. Marcha de forma autónoma apesar de realizar maior apoio à esquerda e menor trans-
ferência de peso para o lado parético.
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CONCLUSÕES | Este caso ilustra a apresentação atípica de um evento vascular isquémico. Com este caso pretende alertar-se 
outros Profissionais de Saúde para a importância de averiguar durante a colheita da história clínica as preferências de lateraliza-
ção dos doentes. Esta característica pode ser responsável pela apresentação de défices neurológicos em zonas não tipicamente 
características como ocorreu no caso descrito em que uma afasia decorreu de um evento isquémico no hemisfério direito.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.67 | Etiologia e capacidade para a marcha no doente com AVC 

Autores: Carla Pimenta1,2, Anabela Correia1,2 
Instituições: 1 - Fisioterapeuta, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Professora 
adjunta convidada, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
Endereço postal: Fisioterapia, Serviço de MFR – Hospital Curry Cabral. Rua da Beneficência, nº 8, 1069-166 Lisboa
Correio eletrónico: carla.vicente.pimenta@gmail.com

INTRODUÇÃO | Os mecanismos fisiopatológicos do AVC diferem com a sua etiologia, o que pode influenciar o prognóstico 
funcional do doente. A capacidade de realizar marcha é um preditor de independência após AVC e o principal objetivo fun-
cional para a maioria dos doentes.

OBJETIVO | Determinar se existem diferenças na capacidade para a marcha de acordo com a etiologia do AVC. 

METODOLOGIA | Estudo transversal de amostra consecutiva de adultos com diagnóstico de AVC, referenciados para a fisioterapia 
em regime ambulatório, num hospital terciário, durante 50 meses. A capacidade para a marcha foi quantificada de acordo com a 
Motor Assessment Scale (MAS). Aos doentes com marcha autónoma foi realizado o Timed Up and Go Test (TUG). Foi ainda regista-
do a utilização de auxiliares de marcha. Foram elaboradas tabelas para registo e posterior análise dos dados recolhidos através de 
estatística descritiva com medidas de localização e de dispersão, utilizando o programa Microsoft Excel para MAC® (versão 15.36).

RESULTADOS | No período em estudo foram referenciados 248 doentes com AVC para a fisioterapia, destes 79,8% foram de 
etiologia isquémica (198). Os doentes com AVC isquémico apresentaram idade ligeiramente superior aos com AVC hemor-
rágico (mediana 67 vs 61). O género masculino foi o mais afetado (74% nos casos de AVC hemorrágico e 56,1% nos isquémi-
cos). 81,3% dos doentes com AVC isquémico tinham capacidade para realizar marcha autónoma enquanto nos hemorrági-
cos essa capacidade existia em 74% dos doentes. Não parecem haver diferenças importantes na utilização de auxiliares de 
marcha entre os dois grupos, embora seja de salientar que nenhum dos doentes com AVC hemorrágico utilizava andarilho 
ou 2 canadianas (auxiliares utilizados por 5,5 % dos doentes com AVC isquémico). Os doentes com AVC hemorrágico apre-
sentaram uma melhor mobilidade funcional (a mediana do tempo de realização do TUG foi de 17,31 seg.) comparativamen-
te aos doentes com AVC isquémico (mediana 18,99 seg.). 

CONCLUSÃO | As comparações entre AVC hemorrágico e AVC isquémico são dificultadas pela distribuição desproporcional 
dos dois tipos de AVC. Nesta amostra os doentes com AVC isquémico apresentaram maior autonomia na marcha, mas me-
nor mobilidade funcional. Conhecimentos detalhados sobre a capacidade para a marcha, e as diferenças nos tempos de 
recuperação do AVC isquémico e hemorrágico, serão úteis para todos os profissionais da equipa de reabilitação de modo a 
permitir realizar um prognóstico diferenciado e a implementar programas de reabilitação ajustados.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.68 | “Patient reported outcomes” no AVC. Em que direção caminhamos?

Autores: Bruna Melo, Mariana Saavedra, Bernardo Moreno, Ana Alves, Bárbara Moreira da Cruz 
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Instituição: Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital da Senhora da Oliveira
Endereço postal: Rua dos Cutileiros, Creixomil. 4835-044 Guimarães 
Correio eletrónico: brunacfmelo@gmail.com 

INTRODUÇÃO | Os Patient Reported Outcomes (PROMs) têm assumido um papel cada vez mais importante na prática clínica 
e investigação científica no AVC. Os PROMs consistem na descrição do estado de saúde que é feita pelo próprio sobreviven-
te, sem interpretação por um clínico ou qualquer outra pessoa. Os resultados relatados pelo doente são potencialmente 
mais sensíveis e específicos na avaliação dos efeitos terapêuticos e o autorrelato pode revelar incapacidades e défices com 
maior precisão. Apesar de serem uma grande promessa na melhoria da qualidade de vida e da eficácia dos cuidados de 
saúde, ainda não há um consenso sobre o melhor método de aplicação.
  
OBJETIVOS | Descrever o desenvolvimento e a implementação dos PROMs e discutir as principais dificuldades da sua apli-
cação no AVC.  

METODOLOGIA | Para a elaboração deste trabalho utilizaram-se artigos científicos publicados na PubMed, com as palavras-
-chave patient reported outcome measures AND stroke, entre 2000-2019, e foram selecionados artigos com relevância para 
os objetivos propostos. 

RESULTADOS | O grande número de PROMs atualmente disponíveis permite medir uma ampla variedade de domínios, in-
cluindo função, sintomas, saúde mental, qualidade de vida e apetência social. Os métodos de aplicação dos PROMs incluem 
o contato pessoal, telefone, online e via correio, sendo o primeiro o mais comum. As recomendações da sua implementação 
na prática clínica defendem que se deve selecionar medidas válidas, confiáveis e facilmente aplicáveis; determinar quem 
as preenche e o modo de colheita de dados; garantir que não aumenta a carga de trabalho e garantir o fornecimento de 
resultados prontamente interpretáveis, a tempo de serem incorporados nas consultas e com suporte de decisão relevante. 
No entanto, existem muitos desafios práticos na implementação dos PROMs, entre eles a presença de défices que podem 
dificultar ou impedir a colheita de dados. Estas limitações estão presentes em um terço a um quarto dos casos e incluem 
défices de expressão e compreensão, de estimativa de magnitude, negligência espacial, alteração patológicas da auto-
consciência e défices que afetam a semântica e capacidade de abstração. São responsáveis por uma sobrevalorização do 
bem-estar e do nível funcional e subestimativa do impacto do AVC. 

CONCLUSÕES | Os PROMs representam uma nova e empolgante metodologia de avaliação centrada no sobrevivente que 
refletem a sua voz sem influências ou interpretações externas.  Segundo o Plano de Ação para o AVC na Europa 2018-2030, 
o desenvolvimento e o uso rotineiro de PROMs constituem uma prioridade. No entanto, existem várias etapas necessárias 
para melhorar a sua validade. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.69 | Osteoporose Neurogénica - um desafio no Acidente Vascular Cerebral

Autores: Eva Alves1, Luísa N. Medeiros2, Ricardo Sousa2, Ricardo Henriques1, Prof. Francisco Sampaio1

Instituições: 1 - Hospital Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão
Endereço postal: Av. Prof. Egas Moniz MB, 1649-028 Lisboa – Piso 2, Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
Correio eletrónico: eva.alves.med@gmail.com

INTRODUÇÃO | A ocorrência de um AVC constitui um factor de risco para Osteoporose (OP) e consequentemente fractu-
ras, que agravam a morbimortalidade e o impacto socioeconómico. A presença de sequelas neurológicas, nomeadamente 
membros paréticos, instabilidade para marcha e imobilização prolongada, influencia a composição óssea nestes doentes. 
O padrão de perda de densidade mineral óssea (DMO) observada nos doentes pós AVC envolve predominantemente o he-
micorpo parético e membros superiores. 
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OBJECTIVO | Avaliar os dados existentes na literatura sobre a epidemiologia da OP no AVC e sua abordagem diagnóstica e 
terapêutica.

METODOLOGIA | Foi utilizada literatura publicada entre Janeiro de 2009 e Outubro de 2019 obtida através da base de dados 
MEDLINE/Pubmed pela pesquisa dos termos em inglês: «stroke» E «osteoporosis» restritos ao título e/ou resumo dos artigos, 
sem restrição de idioma.

RESULTADOS | Foram selecionados 38 artigos de um total de 396, pela relação directa com o tema. O desenvolvimento de 
hemiparesia/plegia sequelar associa-se a alterações na composição corporal, diminuição da DMO e massa magra, e au-
mento do risco de fraturas por baixa energia. Verificou-se uma diferença significativa dos scores T e Z por DXA aplicados aos 
membros paréticos e não paréticos, especialmente agravado no osso trabecular da epífise distal da tíbia do membro paré-
tico. Parece haver uma tendência para atingir um plateau aos 2 anos pós-AVC, mais precoce na anca e diáfise tibial. Apesar 
da OP ser uma complicação descrita do estado pós AVC, não existem recomendações específicas para o seu rastreio ou tra-
tamento nesta população, para além de medidas de prevenção de quedas. Aplicam-se os critérios gerais para estratificação 
do risco de fraturas. Quanto à abordagem terapêutica, a prescrição de medicação dirigida ao metabolismo do osso deve 
ser individualizada. Preconiza-se a suplementação/reposição com vitamina D, medidas dietéticas e parece haver benefício 
da teriparatide. Não existe evidência do benefício da administração precoce de bifosfonatos na morbimortalidade destes 
doentes. O treino de carga, tal como na população em geral, é benéfico na prevenção e recuperação de DMO, assim como 
um programa de reabilitação com técnicas de facilitação neuromusculares. 
CONCLUSÃO | É necessário estabelecer e desenvolver critérios de rastreio, diagnóstico e tratamento da OP neurogénica em 
doentes com AVC. A avaliação atempada da DMO é consensual. A implementação de um programa de reabilitação integrado 
é essencial, tanto para a recuperação neuromotora, funcional e prevenção de quedas, como para a preservação da DMO. A 
MFR é uma especialidade fundamental no campo de actuação desta entidade.

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.71 | Revisão sistemática sobre a qualidade de vida de cuidadores informais de sobreviventes 
de Acidente Vascular Cerebral

Autores: Filipa Teixeira - filipa.teixeira@ispup.up.pt; Ana Moura – ana.moura@ispup.up.pt; Elisabete Alves - elisabete.alves@
ispup.up.pt; 
Instituição: EPIUnit – Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal

INTRODUÇÃO | Cuidar de um sobrevivente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem um impacto significativo na qualidade 
de vida (QV) de cuidadores informais, acarretando custos para os serviços de saúde e sociais. Apesar de, nas últimas déca-
das, se ter verificado um interesse crescente no estudo da QV de cuidadores informais, a diversidade de abordagens meto-
dológicas adotadas tem conduzido a resultados inconclusivos.

OBJETIVOS | Revisão sistemática da literatura acerca dos fatores que influenciam a QV de cuidadores informais de sobrevi-
ventes de AVC.

MÉTODOS | Seguindo as recomendações PRISMA, dois investigadores pesquisaram e avaliaram de forma independente 
estudos publicados até julho de 2019, na PubMed, ISI WoK, PsycINFO e SciELO. Após a exclusão dos duplicados, identifica-
ram-se 1090 estudos. Foram incluídos estudos empíricos originais que avaliassem a QV de cuidadores informais de sobrevi-
ventes de AVC adultos e integrados na comunidade, num total de 41 estudos.

RESULTADO | Os estudos, todos quantitativos, foram publicados entre 2010 e 2019, apresentando tamanhos amostrais 
e critérios de elegibilidade heterogéneos. O período de avaliação dos participantes variou entre um mês após a alta 
e cinco anos após o AVC. A maioria dos estudos foi realizada na Europa (n=16), nas Américas (n=11) e na Ásia (n=10). 
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Verificou-se variabilidade na conceptualização do conceito de QV, muitas vezes considerado como QV relacionada com 
a saúde. A QV dos cuidadores revelou-se positivamente associada com o aumento da escolaridade de sobreviventes 
e cuidadores, mas inversamente associada com a presença de sintomatologia depressiva e ansiogénica em ambos. 
Características do sobrevivente, nomeadamente, maior funcionalidade pós AVC, maior reintegração na comunidade 
e melhor perceção da sua QV associaram-se positivamente à QV dos cuidadores. Cuidadores com rendimentos mais 
elevados, com experiência prévia de prestação de cuidados, e que reportaram a existência de suporte social descrevem 
também melhor QV. Inversamente, ser mulher e cônjuge do sobrevivente, assim como a maior perceção de sobrecarga 
do cuidador, e o aumento do período de tempo após o AVC e da duração da prestação de cuidados associaram-se a 
uma pior perceção da QV dos cuidadores.

CONCLUSÕES | A heterogeneidade verificada na avaliação da QV de cuidadores informais de sobreviventes de AVC, salienta 
a necessidade de uniformizar este conceito e a sua avaliação. Estudos futuros deveriam investir em abordagens metodológi-
cas mistas (quantitativas e qualitativas), visando uma avaliação robusta do efeito das características individuais, familiares, 
socioeconómicas, e políticas na QV dos cuidadores.

Compromissos: Financiado por Fundos FEDER através do Programa COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT (PO-
CI-01-0145-FEDER-031898).

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.72 | Importância de um programa de reabilitação multidisciplinar pós-AVC: acerca de um 
caso clínico 

Autores: Alexandre N. Fernandes1, Diogo Roxo1, Mónica Bettencourt1, Isabel Amorim2, Tiago Esteves de Carvalho1

Instituição: 1 – Hospital de Cascais; 2 – Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

INTRODUÇÃO | A diminuição da mortalidade após Acidente Vascular Cerebral (AVC) que se assistiu nas últimas décadas, 
representa um caso de sucesso quer em termos de saúde pública, quer em termos de medicina clínica. Consequentemente, 
o número de pessoas que sofreram e sobreviveram a um AVC aumentou, sendo actualmente a principal causa de incapa-
cidade dos países desenvolvidos. A reabilitação pós-AVC desempenha um papel essencial na recuperação de autonomia e 
independência funcional. Os programas de reabilitação mulidisciplinares representam a pedra-basilar dos cuidados pós-A-
VC, sendo suportados pela evidência científica disponível mais recente.

CASO CLÍNICO | Indivíduo do sexo masculino, 62 anos de idade, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial 
essencial, que sofreu AVC isquémico no território da artéria cerebral media direita. À entrada no Serviço de Urgência, 
apresentava-se com quadro neuromotor de hemiplegia esquerda, hemianópsia homónima esquerda, neglect, disartria 
severa e disfagia severa com necessidade de entubação nasogástrica para alimentação. Iniciou trombólise endovenosa 
e foi submetido a trombectomia mecânica. No internamento iniciou tratamentos dfisioterapia, terapia ocupacional e 
terapia da fala. Após alta hospitalar, foi transferido para centro de reabilitação em regime de internamento, onde inte-
grou um programa de reabilitação multidisciplinar intensivo, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e terapeuta da 
fala durante 2 meses. Após este período voltou a ser reavaliado no nosso hospital e apresentava-se com hemiparésia 
esquerda (com melhoria bastante significativa da força muscular, apresentando força muscular grau 4), disartria ligeira, 
disfagia minima e realizava marcha com apoio de bastão. Também apresentou melhoria da capacidade funcional, es-
tando no momento da observação apenas parcialmente dependente nas actividades de vida diária. A escala de Medida 
de Independência Funcional (MIF) era de 66/126 antes do internamento no centro de reabilitação e de 81/126 após os 2 
meses de tratamento.

CONCLUSÃO | Existe consenso científico acerca do impacto clínico da reabilitação pós-AVC. No entanto, com a evolução dos 
sistemas de saúde, os cuidados de reabilitação pós-AVC são frequentemento considerados como uma área dispendiosa em 
saúde e os doentes que sobrevivem a um AVC deparam-se muitas vezes com necessidades de reabilitação não atendidas. 
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Os autores demonstram com este caso, o impacto marcante da reabilitação na redução da morbilidade e melhoria da 
funcionalidade global e integração social dos doentes pós-AVC. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

P.74 | Disfagia pós-AVC e Pneumonia de Aspiração

Autores: Emília Redondo - emilia.redondo@hvfx.pt; Paula Miranda - paula.miranda@hvfx.pt; Célia Sanches - celia.sanches@
hvfx.pt ; Celina Gomes - celina.gomes@hvfx.pt; Rita Pedrosa - ana.pedrosa@hvfx.pt; Filipa Calado - ana.calado@hvfx.pt; 
Andreia Cabecinhas - andreia.cabecinhas@hvfx.pt; Ana Silva - ana.silva@hvfx.pt; Anabela Neto - anabela.neto@hvfx.pt
Endereço postal: Hospital Vila Franca de Xira, Estrada Nacional nº1 Povos, 2600-009 Vila Franca de Xira
INTRODUÇÃO | O AVC pode resultar em diversas sequelas neurológicas como é o caso da disfagia que afeta cerca de 50% 
das pessoas. A maioria recupera parcial ou totalmente durante as duas primeiras semanas, contudo aproximadamente 15% 
mantêm alterações da deglutição aos 3 meses pós-AVC. A disfagia acarreta risco de desnutrição, desidratação e pneumonia 
de aspiração (PA), com aumento do risco de mortalidade e taxas de reinternamento hospitalar, condicionando o prognósti-
co de reabilitação e qualidade de vida (QV). A deteção da disfagia e atuação precoces são fundamentais, com implementa-
ção de programas de intervenção multidisciplinar (PIM) e envolvimento do cuidador informal (CI), no sentido de melhorar a 
dinâmica da deglutição e prevenir complicações durante o internamento e após alta hospitalar.

OBJETIVOS | Avaliação da eficácia dos PIM implementados, através da escala “Gugging Swallowing Screen” (eGUSS) e iden-
tificação da taxa de PA aos 3 meses pós-saída hospitalar.

METODOLOGIA | Estudo retrospetivo, descritivo e exploratório, que inclui pessoas com AVC internados na Unidade de AVC 
de um Hospital distrital entre janeiro e agosto de 2019 e com documentação de disfagia à data da alta hospitalar. A colheita 
dos dados foi efetuada mediante consulta dos processos clínicos com identificação de disfagia (eGUSS) e pesquisa de PA 
até três meses após saída hospitalar.

RESULTADOS | Das 328 pessoas admitidas, 66 apresentavam disfagia na avaliação inicial, tendo sido inseridos em PIM com 
envolvimento do CI. Destes, 39 (59%) mantinham disfagia à saída hospitalar. Apresentavam idades compreendidas entre 51 
e 95 anos, 49% tinha mais de 80 anos. A maioria (69%) era do sexo feminino e tinham AVC de causa isquémica (95%). Das 66 
pessoas com disfagia na avaliação inicial, 29 apresentavam disfagia moderada e 37 disfagia grave com necessidade de son-
da nasogástrica. À data de alta 39 apresentavam disfagia moderada a grave (27 e 12, respetivamente). A maioria (61%) saiu 
para instituições e restantes para domicílio. Apenas foi detetado um caso (2.6%) de PA aos 3 meses pós-saída hospitalar.

CONCLUSÕES | Este estudo demonstra a redução da taxa de disfagia e da sua gravidade na pessoa após AVC com a imple-
mentação precoce de PIM, conforme descrito na literatura. Essa melhoria parece relacionar-se com a qualidade dos cuida-
dos prestados na prevenção de complicações (tendo constatado apenas um caso de PA) conduzindo a ganhos em saúde e 
QV. O envolvimento do CI parece contribuir na prevenção de complicações no domicílio.




