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Introdução: Segundo o descrito pela literatura, as patologias cuja apresentação pode mimetizar um AVC têm uma prevalência de até 30%. Um grupo importante dessas patologias
é constituído pelos tumores do SNC, os quais são uma contraindicação absoluta para a realização de trombolise.
Caso clínico: Homem de 46 anos, trabalhador da construção civil, com antecedentes de dislipidemia e hábitos etílicos
moderados. Recorreu ao Serviço de Urgência por alterações
da linguagem e défice motor direito de instalação súbita. À
entrada, 45 minutos após o inicio da sintomatologia, apresentava-se consciente, com afasia global, hemiparésia direita de
predomínio braquio-facial e hemi-hipo-estesia álgica direita
(NIHSS: 13). Trinta minutos depois fez crise epiléptica tónicoclónica generalizada que reverteu com diazepam endovenoso. Posteriormente realizou TC CE que não objectivou lesões
vasculares recentes. Assim, iniciou trombolise (2.15 h. após o
inicio da sintomatologia) com reversão quase total dos supracitados défices (NIHSS: 2). A TC CE de controlo, realizada com
contraste, às 24 horas, revelou lesão hiperdensa temporal
esquerda, não captante. Posteriormente a RMN efectuada
revelou que a lesão era extensiva ao uncus e hipocampo,
tendo aspecto infiltrativo-expansivo de aparência quiticanecrótica, sugestiva de tumor da série glial. No 5º dia de internamento teve alta, sem défices tendo sido encaminhado para
o Serviço de Neuro-Cirurgia dos HUC, onde foi submetido a
recessão tumoral.
Conclusões: Na prática clínica é crucial não esquecer a
variabilidade de diagnósticos que podem estar subjacentes ao
AVC (stroke mimic), nomeadamente no serviço de urgência.
Assim neste serviço, o diagnóstico pode ser difícil, facto corroborado por este caso clínico apresentado.

P21. Fibrilhação auricular e acidente
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A fibrilhação auricular constitui a arritmia cardíaca mantida mais frequente e é uma patologia com elevado impacto na
mortalidade e morbilidade dos doentes. A sua prevalência é
elevada na população (presente em cerca de 2,5% dos portugueses com mais de 40 anos) e encontra-se subdiagnosticada,
já que fequentemente tem um curso assintomático. Uma das
suas complicações mais temíveis é o tromboembolismo, e as
recomendações europeias mais recentes contemplam uma
actualização da abordagem terapêutica desta problemática.
Um homem de 64 anos, com antecedentes conhecidos de
fibrilhação auricular, hipertensão arterial, dislipidemia e
doença arterial periférica, a fazer anti-agregante plaquetário,
é encontrado caído perto de casa, com hemiparesia esquerda.
Foi trazido ao SU, encontrando-se com NIHSS 18, foi activada
Via Verde AVC e foi iniciada trombólise às 4 horas de evolução
dos sintomas. Após trombólise apresentava NIHSS 10. Estudo
posterior revelou extensa lesão isquémica em território da
artéria cerebral posterior direita, provavelmente cardioembó-
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lica, estenose sub-oclusiva da carótida interna direita e oclusão da artéria vertebral esquerda. À data de alta apresentava
NIHSS 7.
Analisando as recomendações europeias (Sociedade
Europeia de Cardiologia) e o perfil cardiovascular deste doente, verifica-se que não havia indicação formal para a anti-coagulação oral de acordo com as antigas recomendações (utilizando score CHA2DS2), no entanto esta indicação já existe
quando aplicadas as recomendações mais recentes (utilizando score CHA2DS2-VASc).
Não é possível saber se este evento teria sido prevenido
com anti-coagulação oral, nem a magnitude da contribuição
da trombólise para a recuperação neurológica deste doente
em concreto. No entanto, este caso ilustra a importância do
conhecimento das recomendações internacionais mais
recentes para, de acordo com a evidência científica disponível, actuar da melhor forma possível.
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Introdução: Os defeitos de linguagem após trombose
venosa cerebral são pouco frequentes. Como os territórios
cerebrais afectados são diferentes, os quadros de alteração de
linguagem também diferem das síndromes afásicas clássicas.
Caso clínico: Mulher de 48 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, à excepção de enxaqueca, que em Agosto de
2010 sofre Trombose Venosa Cerebral dos seios lateral e sigmóide, vertente proximal do seio lateral direito e da vertente
distal do seio recto, de que resultou afasia global, hemiparésia
direita e hemianópsia direita.
Após 1 ano de evolução apresenta um discurso fluente com
pausas anómicas e raras parafasias; um defeito muito grave
na nomeação de objectos, defeito marcado de compreensão
de ordens dirigidas aos objectos com compreensão de discurso coloquial mantida, defeito grave na capacidade de leitura
apresentando mais dificuldades de leitura de palavras concretas e frequentes do que de palavras abstractas e de função,
ligeira agrafia, estando a cópia mais perturbada que o ditado.
Conclusão: Esta doente apresenta um quadro atípico, na
medida em que os defeitos de linguagem oral, leitura e escrita
têm características distintas uns dos outros, o que é raro
encontrar nas lesões vasculares em territórios típicos. A caracterização detalhada destes doentes poderá contribuir para
compreender melhor a arquitectura dos sistemas cognitivos.
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Introdução: A manifestação mais persistente na afasia é a
dificuldade de evocar o nome de um objecto. A terapia da fala
tem demonstrado ser eficaz no tratamento da afasia, salientando-se a importância da intensividade do tratamento.
Existem múltiplos afásicos que têm dificuldade em deslocarse a um hospital para fazer terapia da fala.
Apresenta-se um programa de reabilitação da linguagem
(VITHEA) único para a língua portuguesa e mesmo inovador
no plano internacional, vocacionado para as dificuldades
anómicas de doentes afásicos em que é feito o reconhecimento automático do que é produzido e fornecido ao doente o respectivo feedback.
Objectivo: Validação do sistema desenvolvido numa
amostra de doentes com afasia.
Metodologia: Pediu-se a 8 sujeitos com alterações de
expressão oral (6 com afasia e 2 com apraxia do discurso) que
nomeassem 103 imagens (versão portuguesa do teste de
nomeação de imagens de Snodgrass e Vanderwart). As produções foram captadas por um vulgar microfone e gravadas digitalmente num computador portátil. As imagens surgiam com
um intervalo de 15 segundos e com uma ordem constante. Foi
feita manualmente a transcrição e segmentação das produções orais, totalizando 996 segmentos, sendo que a duração
total do corpus é de 1 hora e 20 minutos aproximadamente.
Calculou-se, por sujeito, o número de detecções correctas
feitas pelo sistema e através de avaliação humana. Analisou-se
igualmente o número de falsas detecções e de falsas rejeições.
Resultados: Avaliaram-se 4 homens e 4 mulheres com uma
média de 58,3 anos e uma escolaridade média de 7,3 anos.
A correlação entre avaliação humana e automática foi de
0,9652, encontrando-se equilibrada para a maioria dos falantes.
Conclusão: Apresentam-se os resultados preliminares de
uma ferramenta terapêutica de nomeação de objectos com
utilização de reconhecimento automático de fala. Os resultados iniciais são bastante promissores para uma futura integração no processo de reabilitação da afasia.
Trata-se de uma ferramenta de distribuição online que vai
permitir a sua utilização em qualquer lugar e durante o tempo
que se pretender, aumentando em muito o tempo de tratamento.

P24. Lisling - Programa multimédia em
3D para o tratamento da afasia
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Introdução: A terapia da fala tem demonstrado ser eficaz
no tratamento das várias componentes (discurso, compreensão auditiva, leitura e escrita) alteradas na afasia. Existem
múltiplos métodos de tratamento que utilizam como suporte,
essencialmente material pictográfico.
A utilização de programas informáticos para reabilitação
da linguagem teve origem na década de 80 do século passado,
tendo-se focado a grande maioria apenas em determinadas
alterações específicas.
Em Portugal, o Laboratório de Estudos de Linguagem,
desenvolveu nos anos 90 uma primeira versão do programa
Lisling que utilizava material visual em duas dimensões e pro-
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curava abranger muitas das capacidades de linguagem alteradas na afasia.
Apresenta-se uma nova versão do programa Lisling em que
são utilizados ambientes gráficos em três dimensões.
Objectivo: Descrição do programa e análise de expectativas de utilização do programa por terapeutas da fala.
Metodologia: Pediu-se a 19 terapeutas da fala a quem foi
demonstrada a utilização do Lisling que respondessem a um
questionário de adequabilidade ao tratamento da afasia e
expectativas da sua utilização através de uma escala de Likert
de 7 pontos (0-6 pontos).
Resultados: Os terapeutas da fala têm uma idade média de
31 anos (20-62 anos) e uma média de anos de prática profissional de 7,4 (0-31 anos).
Todas as respostas situaram-se acima da média, sendo que
a que obteve valores mais elevados foi a resposta à questão
relativa à ferramenta poder ser útil/complementar à actividade profissional (5,8 pontos) e a que obteve valores inferiores a
relativa à qualidade sonora (3,3 pontos).
Conclusão: Trata-se de uma ferramenta terapêutica de
estimulação global da linguagem que utiliza imagens gráficas
em 3 dimensões, o que permite um envolvimento natural
muito maior dos afásicos. A sua utilização em casa e durante
o tempo que o doente pretenda, aumenta em muito o tempo
de tratamento e portanto a sua possível recuperação.
Os terapeutas avaliam o programa terapêutico Lisling de
uma forma bastante positiva e promissora.
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Introdução: A capacidade de reorganização do Sistema
Nervoso Central, no Acidente Vascular Cerebral (AVC), suporta
abordagens de tratamento (nomeadamente a fisioterapia), que
utilizam estímulos sensório-motores (tácteis), com o objectivo
de readquirir os movimentos afectados. Contudo, os estímulos
tácteis devem ser criteriosamente monitorizados e seleccionados, para prevenir o uso de movimentos compensatórios, frequentemente associados a factores negativos na recuperação
motora. Após identificação dos estímulos que activam os
movimentos em défice e inibem compensações, estes devem
ser aplicados nos primeiros dias pós AVC e optimizados, com a
colaboração dos restantes membros da equipa.
Objectivo: Descrever abordagens (técnico-científicas), que
utilizam estímulos tácteis (sensório-motores) em pessoas
com AVC e, em simultâneo, verificar os riscos no reforço de
estratégias de compensação.
Metodologia: Consiste na revisão bibliográfica de artigos
indexados na base de dados Pubmed e em livros técnico-científicos. Na pesquisa foram utilizadas as palavras-chave e os
temas: “mirror neurons”; “rehabilitation” “stroke”, “motor activity”, “task especific training” e “compensatory strategies”.
Resultados: A fisioterapia de pessoas com AVC deve ser
nos primeiros dias. Na avaliação consideram-se as limitações
neuromusculares, músculo-esqueléticas, cardio-respiratórias
e estratégias de compensação. Nas estratégias de intervenção,
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