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Serviço de Neurologia 
 

I - PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE ACIDENTES 
VASCULARES CEREBRAIS 
 

Definição OMS 
 

Sinais clínicos focais de alteração da função cerebral que se estabelecem de forma 

aguda, sem outra causa evidente para além da origem vascular. 

 

O diagnóstico de AVC é um diagnóstico clínico. Quando o doente se apresenta com 

sintomatologia suspeita de AVC a primeira questão é se trata de facto de uma manifestação 

vascular ou não. 

 

Modelo do processo de diagnóstico: “é uma manifestação vascular ou não?” 

 

1)  São os sintomas neurológicos focais? 

2)  São os sintomas neurológicos focais “negativos” (isto é, implicam perda de função)? 

3)  O seu início foi súbito ou rápido (horas)? 

4)  Os sintomas foram máximos desde início, ou atingiram o seu máximo em  horas? 

 

 Se a resposta a todas estas questões for afirmativa, então estaremos quase 

completamente seguros que os sintomas e sinais apresentados pelo doente são causados por 

patologia vascular. A questão seguinte permite-nos distinguir entre um AVC e AIT. 

 

5)  Quanto tempo duraram os sintomas neurológicos focais? Ou estão ainda presentes? 

Adaptado de: Stroke a practical guide to management. C P Warlow et al 

 

Tipos de acidentes vasculares cerebrais (segundo o perfil temporal) 
 

1. AVC completado: Os déficits neurológicos focais atingem o seu máximo desde início 

e assim se mantêm . 
2. Acidente vascular transitório (AIT): Os déficits neurológicos desaparecem  por 

completo em menos de 24 horas para o território carotídeo ou 72 horas para o território 

vertebrobasilar. 

3. Acidente vascular em evolução: Os déficits neurológicos acentuam-se 

progressivamente ao longo das primeiras 48 horas.  (Atenção: obrigatório diagnóstico 

diferencial com patologia não vascular!)  
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ENFARTES CEREBRAIS 
 

Classificação TOAST modificada 
 

I - Arteriosclerose das grandes artérias 
 

1. Clínica: alteração cortical cerebral ou cerebelosa 

2. Imagem: TAC/RM - enfarte cortical, cerebeloso, tronco cerebral ou subcortical >15mm 

3. Exames: Eco-doppler ou arteriografia mostrando uma estenose > 50% ou oclusão na 

artéria intracraniana ou extracraniana apropriada 

 

Nota: deve ser excluída fonte cardíaca embólica 

outros exames (exemplo: hematológicos) sem alterações 

 

II - Enfarte cardioembólico 
 

1. Clínica: alteração cerebral cortical ou cerebelosa 

2. Imagem: TAC/RM - enfarte cortical, cerebeloso, tronco cerebral ou subcortical >15mm 

3. Exames: demonstram fonte cardíaca embólica 

 

Nota: Eco-doppler ou arteriografia exclui estenose > 50% ou oclusão na artéria apropriada 

outros exames (exemplo: hematológicos) sem alterações 

 

Provável: 1,2 e 3 positivos e fonte embólica cardíaca de alto risco 

Possível: 1,2 e 3 positivos e fonte embólica cardíaca de médio risco 

 

Cardioembolismo – alto risco  Cardioembolismo – médio risco 

• prótese válvula mecânica 
• estenose mitral com fibrilação auricular 
• fibrilação auricular (outra que não isolada 

“lone”) 
• trombo aurícula ou apêndice auricular 

esquerdo 
• doença do nó sinusal  
• enfarte miócardio recente (<4 semanas) 
• trombo ventricular esquerdo  
• cardio miopatia dilatada 
• segmento ventricular esquerdo acinético 
• mixoma auricular 
• endocardite infecciosa 
 

 • prolapso da válvula mitral 
• calcificação do anel mitral 
• estenose mitral sem fibrilação 
• “estase” na aurícula esquerda 
• aneurisma do septo auricular 
• foramen oval patente 
• flutter auricular 
• fibrilação auricular isolada “lone” 
• prótese válvula cardíaca biológica 
• endocardite trombótica não 

bacteriana 
• insuficiência cardíaca congestiva 
• segmento ventricular esquerdo 

hipocinético 
• enfarte do miocárdio (<4 semanas 

< 6 meses) 
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III - Oclusão de pequenas artérias 
 

1. Clínica: Síndrome lacunar sem evidência de alteração cerebral cortical 

2. Imagem: TAC/RM - normal ou enfarte hemisférico subcortical ou tronco cerebral 

<15mm 

3. Exames: sem fonte cardíaca embólica e eco-doppler ou arteriografia exclui estenose 

>50% ou oclusão aterosclerótica de artéria apropriada 

 

Nota: outros exames (exemplo hematológicos) sem alterações 

 

Provável: 1,2 e 3 positivos 

Possível: 1 e 2 positivos 

 

IV - Enfarte de outra etiologia determinada 
 

1. Clínica: alteração cerebral cortical, cerebelosa ou síndrome lacunar 

2. Imagem: qualquer tipo de imagem de enfarte na TAC/RM 

3. Exames: sem fonte cardíaca embólica e eco-doppler ou arteriografia exclui estenose 

>50% ou oclusão aterosclerótica em artéria apropriada 

Outros exames devem demonstrar a etiologia. Exemplo: vasculopatia não 

aterosclerótica; estado de hipercoagulabilidade; alterações hematológicas. 

 

V - Enfarte com mais de uma causa provável ou possível 
 

Mais que uma das causas enumeradas acima 

 

VI - Enfarte de causa indeterminada 
 

Após investigação (que inclui obrigatoriamente ecocardiograma e eco-doppler e/ou 

angiografia) não se determina a causa. 

 

VII - Enfarte não investigado 
 

Não foram realizados exames nomeadamente ecocardiograma e estudo vascular 
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Classificação clínica OCSP 
 

LACI - enfarte lacunar 
 

Défice motor puro ou 

Défice sensitivo puro ou 

Défice sensitivo-motor ou 

hemiparésia atáxica 

 

Envolvimento de toda a face, todo o membro superior e todo o membro inferior 

(ou pelo menos 2 destes) 

 

TACI - enfarte total da circulação anterior 
 

Todas as: 

Disfunção cortical superior de novo (exemplo: disfasia; discalculia; alterações 

visuoespaciais) 

Hemianópsia homónima 

Défice motor e/ou sensitivo envolvendo pelo menos duas de: face, braço, perna 

 

Se existir alteração de consciência de forma que a avaliação de funções superiores ou 

dos campos visuais não seja possível é assumida a existência da alteração. 

 

PACI - enfarte parcial da circulação anterior 
 

Só duas das alterações descritas no TACI ou 

só alteração de função cerebral superior ou 

défice motor/sensitivo mais restrito que no LACI (exemplo: apenas um membro; face e 

mão mas não braço; mão isolada) 

 

POCI - enfarte da circulação posterior 
 

Paralisia de par craniano ipsilateral e défice motor/sensitivo contralateral ou 

alterações motoras e/ou sensitivas bilaterais ou 

alterações dos movimentos conjugados dos olhos ou 

alterações cerebelosas sem alterações de vias longas homolaterais (exemplo: 

hemiparésia atáxica) ou 

hemianópsia homónima isolada 

(Lancet 1991; 337:1521-26) 
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AVALIAÇÃO INICIAL DE UM DOENTE COM AVC ISQUÉMICO 
 

Objectivos: 

 Confirmar o diagnóstico 

 Procurar etiologia 

 Prever e prevenir as complicações 

 Iniciar tratamento 

 

Exames de primeira linha 
 

TAC cerebral 

ECG 

Ecocardiograma TT  

Rx tórax 

  

Hemograma (com plaquetas) 

Estudo coagulação 

Bioquímica (electrólitos, glicose, função hepática e renal) 

 

 Gasimetria arterial (na suspeita de hipóxia) 

Punção lombar (se suspeita de HSA com TAC negativa, ou em AVC em doente novo 

sem etiologia determinada) 

 EEG (se suspeita de crises convulsivas) 

Rx coluna cervical (se doente comatoso ou apresenta dor ou história de traumatismo 

cervical) 

 

Os estudos para a pesquisa etiológica do enfarte (incluindo eco-doppler ou outras 

técnicas para visualização dos vasos intra- ou extracranianos) podem em algumas 

circunstâncias ajudar na decisão terapêutica. No entanto estes exames não devem atrasar a 

instituição do tratamento, podendo ser realizados posteriormente. 

 

Exames de 2ª linha  (dirigidos por suspeita etiológica) 

 

Velocidade de sedimentação 

Provas serológicas da sífilis 

Perfil lipídico 

Estudo pré-trombótico (prot. S, C antitrombina III, factor V de Leiden) 

Estudo imunológico (incluindo anticorpos antifosfolipina e anticardiolipina) 
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CRITÉRIOS DE INTERNAMENTO DOS AVC AGUDOS  
 

 Devem ser admitidos para internamento hospitalar todos os doentes com AVC agudo 

(até 72 horas após o inicio dos sintomas). 

 Doentes com AVC “minor” agudo, com mais de 6 horas de evolução, e estáveis do 

ponto de vista médico e neurológico poderão ser tratados na comunidade / domicilio após 

avaliação no Serviço de Urgência e realização da TAC cerebral se: 

1)  família ( ou outros) com capacidade para prestar cuidados. 

2)  Acesso rápido a Consulta Externa de Neurologia. 

 

Recomendações do Grupo de Estudos das Doenças Cerebrovasculares da Sociedade 

Portuguesa de Neurologia. Acta Med Port. 1997; 10 (8-9):607-11. 

 
TRATAMENTO - MEDIDAS GERAIS 
 

• Assegurar ventilação adequada (especial atenção aos doentes com alterações do 

estado de consciência) 

 

• Oxigenoterapia aos doentes com hipóxia 

 

• Evitar a redução da TA na fase aguda do enfarte. A redução da TA deve ser feita 

apenas nos doentes com TA sistólica > 220 mm HG ou TA média > 130 mm HG ou nos 

doentes em que o aumento da TA se acompanhe de transformação hemorrágica do 

enfarte, enfarte agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda ou dissecção da aorta. 

Devem ser evitados os antagonistas do cálcio por via sub-lingual. Os antihipertensores 

mais indicados são labetalol ou enalapril (EV) e captopril ou nicardipina (PO). 

 

• Controle da glicemia.  

 

• Controle da hipertermia. 

 

PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES 
 

• Identificação dos doentes com alterações da deglutição 

ENG para prevenção da aspiração e má-nutrição 

• Prevenção da trombose venosa profunda e embolismo pulmonar 

• fraxiparina 0,3ml / dia SC 

• uso intermitente de meias de compressão externa nos doentes com contra-

indicações para o uso de drogas antitrombóticasnos 

• mobilização precoce 
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• Prevenção da infecção respiratória 

• mobilização precoce 

• cinesioterapia respiratória 

 

• Prevenção de úlceras de decúbito e contraturas articulares 

• mobilização precoce 

• instituição de tratamento fisiátrico 

 

TRATAMENTO - COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS 
 

As complicações neurológicas mais importantes do AVC isquémico são: 
 

• Edema cerebral e aumento da pressão intracraniana 

• Transformação hemorrágica do enfarte  

• Convulsões 
 

RECOMENDAÇÕES: 
 

• Os corticoides não devem ser usados para tratamento do edema cerebral e aumento 

da pressão intracraniana secundário a AVC isquémico. 
 

• O uso de agentes osmóticos, diuréticos e hiperventilação devem ser usados no 

tratamento dos doentes com deterioração neurológica devidas a aumento da pressão 

intracraniana. 

• manitol 20% 250 ml EV (nota prescrever sempre em dose única), pode ser 

repetido; evitar o seu uso prolongado 

• furosemida: bólus de 40 mg EV seguido de 20mg EV 12 em 12h 
 

• Considerar envio a centro neurocirúrgico se houver deterioração do estado clínico 

devido a hidrocefalia e/ou enfarte (ou hemorragia) da fossa posterior com efeito de 

massa sobre o tronco cerebral. Ponderar também  
 

• Usar drogas antiepiléticas para prevenção de recorrência de crises convulsivas. Não 

está indicado o seu uso para prevenção primária. 
 

• As drogas a usar devem ser dadas por via parentérica e com “dose de carga” inicial. 

• Drogas a usar: 

Fenitoína 

Valproato 
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Tratamento de causas etiológicas especificas (exemplo: AVC secundário a vasculite 

sistémica, infecção, anomalias arteriais congénitas, etc.) 

 
 

Drogas antitrombóticas 
 

Anticoagulantes 

Iniciar de imediato 
 

 AVC isquémico (ou AIT) com recuperação completa em 1-2 dias em doente com 

fibrilação auricular. 
 

 Enfarte “em progressão” 

Iniciar precocemente 
 

 AVC isquémico não incapacitante, sem transformação hemorrágica em doente com 

fibrilação auricular 
 

 Enfarte agudo do miocárdio nas últimas semanas e AVC isquémico (ou AIT) 

Não utilizar  
 
Baixo risco de enfarte cardioembólico recorrente (lesão cardíaca de “baixo risco” - prolapso 

de válvula mitra, calcificação do anel mitral; foramen oval patente sem evidência de trombose 

venosa profunda; aneurisma do septo auricular 

 

Outra lesão não cardíaca como causa de enfarte (estenose carotídea ipsilateral grave; 

doença de pequenos vasos intracranianos - enfarte lacunar) 

 

Síndrome de embolização por colesterol (AVC isquémico durante cateterização cardíaca; 

angiografia cerebral ou outro procedimento vascular) 

 

Doente com grande incapacidade prévia 
 

Risco elevado de hemorragia cerebral com anticoagulação 
endocardite infecciosa 

enfarte extenso com desvio da linha media ou transformação hemorrágica na TAC 

 

Previsível incumprimento do tratamento e sua monitorização 
 

HTA grave e não controlada 
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Contra-indicações absolutas 
 

Hemorragia intracerebral primária 
Diátese hemorrágica  

 

NOTA: Num doente com enfarte cerebral agudo e fibrilação auricular o risco de 
recorrência do AVC nos primeiros 14 dias é baixo, em termos absolutos. O uso de 
anticoagulação neste período aumenta o risco de transformação hemorrágica do enfarte. 

Adaptado de: Stroke a practical guide to management. C P Warlow et al 

 
Anticoagulação 
 

Heparina EV - bolus de 5000 U seguidas de infusão contínua de 800 a 1000 U/h (ou 

alternativamente 5000 U EV de 4/4h) 

 

Se se prevê anticoagulação prolongada usar concomitantemente anticoagulantes orais 

(não iniciar anticoagulação oral se se prevê investigação invasiva a curto prazo como, por 

exemplo, arteriografia) 

 

Deve realizar-se controle diário da coagulação. O objectivo é atingir valor de INR entre 

2 e 4.5 

 

Antiagregantes plaquetários 
 

Tendencialmente todos os doentes com AVC isquémico deverão ser antiagregados, 

com excepção dos doentes com indicações para anticoagulação e naqueles em que o uso de 

antiagregantes esteja formalmente contraindicado. 

 

NOTA: a presença de sangue na TAC cerebral não é contra-indicação absoluta para o 

uso de antiagregantes, podendo estes ser usados mesmo na ausência de comprovação 

imagiológica da natureza isquémica do AVC. 

 

Qualquer dos antiagregantes com eficácia comprovada pode ser usado (AAS, 

ticlopidina). 

Doses: 

  AAS: pelo menos 150mg /dia 

  Ticlopidina: 250mg 2x/dia (Efeito lateral da ticlopidina: neutropenia reversível) 

Nos primeiros 3 meses de tratamento com ticlopidina deve ser realizado hemograma 

de 15 em 15 dias. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO 
 

Endarterectomia carotídea 

 

Recomendações gerais 

 

• Todo o doente candidato a endarcterectomia carotídea deve ser observado e seguido 

por neurologia. 

• A estenose carotídea deve ser comprovada por angiografia. 

• Recomenda-se a monitorização da morbilidade e mortalidade - angiográfica + per-

operatória - em cada Centro onde se proceda a endarcterectomia carotídea. 

 

A - Doentes sintomáticos 

 

1 - Com indicação para endarcterectomia carotídea 

• Doentes com AIT ou AVC isquémico, não incapacitante, na presença de estenose 

de 70 - 99% da artéria carótida interna ipsilateral. 

  A endarterectomia deve ocorrer o mais rapidamente possível. 

 

2 - Sem indicação para endarcterectomia carótida 

• Doentes com AIT ou AVC isquémico, não incapacitante, na presença de estenose 

<70% da artéria carótida interna ipsilateral 

• Doentes com AIT ou AVC isquémico, não incapacitante, na presença de oclusão 

da artéria carótida interna ipsilateral 

 

NOTA: Estas recomendações não se modificam em caso de: 

• Presença de estenose intracraniana ipsilateral no doente com estenose da 

artéria carótida interna extracraniana. 

• Presença de aneurisma intracraniano assintomático 

 

B - Doentes assintomáticos 

Indicação aceitável 

• Estenose da artéria carótida interna > 70% em Centros com mortalidade e 

morbilidade - angiográfica + per-operatória - < 3%. 

 

Recomendações do Grupo de Estudos das Doenças Cerebrovasculares da Sociedade 

Portuguesa de Neurologia. Acta Med Port. 1997; 10 (8-9):607-11. 
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TROMBOLÍTICOS 
 

Actualmente os agentes trombolíticos no AVC isquémico deverão ser apenas usados 

em doentes seleccionados, por médico experiente na observação e tratamento de doentes com 

patologia cerebrovascular, em centros com TAC disponível 24h e com acesso rápido a centro 

neurocirúrgico. 

 

Deve ser usado o activador tecidular do plasminogéneo (t-PA) na dose de 0.9mg/kg 

(máximo 90mg). 

• 10% da dose em bólus EV 

• restante 90% infusão EV durante 60 minutos 

 

É necessário o cumprimento dos seguintes critérios: 

 

• Consentimento informado do doente e/ou familiares 

• Idade entre 18 e 80 anos 

• Inicio da infusão até 3 horas após inicio dos sintomas (eventualmente até 6 horas) 

• TAC cerebral exclui hemorragia intracraniana 

• Ausência na TAC cerebral precoce de imagem ou sinais indirectos de enfarte em > 1/3 

do território da ACM 

• Sintomas “major” (excluir doentes com sintomas “minor” ou sintomas que melhoram 

rapidamente) 

• Sem sintomas sugestivos de hemorragia sub-aracnoidea 

• Sem convulsão após AVC 

• Ausência de:  

• AVC ou TCE grave nos 3 meses prévios 

• Cirurgia nos 14 dias prévios 

• História de hemorragia intracraniana e TA sistólica >185mm Hg ou TA 

diastólica >110 mm Hg 

• Hemorragia gastrointestinal ou do tracto urinário nos 21 dias prévios 

• Punção arterial em local não compressível nos 7 dias prévios 

• Tratamento anticoagulante 

• Tratamento com heparina nas 48horas prévias com PTT elevado 

• PT elevado (>15 seg) 

• plaquetas < 100.000 /mm3  

• Hipo- ou hiperglicemia (<50 ou > 400 mg/dl) 
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ACIDENTES ISQUÉMICOS TRANSITÓRIOS  (AITS) 
 

Definição 

 

Síndrome clínico caracterizado por perda aguda da função cerebral ou monocular, com 

sintomas permanecendo 24 horas ou menos e que se pensa ser devida a uma insuficiente 

irrigação cerebral ou ocular como resultado de trombose ou embolismo arterial associada a 

doença arterial, cardíaca ou hematológica. 

 

         (Hankey and Warlow) 

 

Sintomas / sinais que podem ser atribuídos a alteração focal do sistema nervoso central ou 

ocular 

 

Sintomas motores 

• Fraqueza de um lado do corpo, todo ou em parte (hemiparésia) 

• Fraqueza simultânea bilateral (paraparésia ou tetraparésia) 

• Dificuldade em deglutir (disfagia) 

• Desequilíbrio (ataxia) 

• Outras alterações do movimento 

 

Alterações da linguagem / fala 

• dificuldades em entender ou exprimir linguagem verbal (disfasia) 

• dificuldade em ler (dislexia) ou escrever (disgrafia) 

• dificuldade em fazer cálculos (discalculia) 

• dificuldade em articular palavras (disartria) 

 

Sintomas sensitivos e sensoriais 

 Somato-sensitivos 

• Sensibilidade alterada de um lado do corpo, todo ou em parte (alteração 

hemisensorial) 

 

 Visual 

• Perda de visão num olho, no todo ou em parte (cegueira monocular 

transitória ou amaurose fugas) 

• Perda de visão em metade ou um quarto esquerdo ou direito do campo 

visual (hemianópsia ou quadrantópsia) 

 

Sintomas vestibulares 

• Sensação de rotação (vertigem) 



Serviço de Neurologia Hospital de São Sebastião 
 

Página  Manual de Qualidade – Protocolos Clínicos 122 

 

Sintomas cognitivos/comportamento 

• Dificuldade em vestir-se, pentear-se, escovar os dentes, desorientação geográfica 

e disfunção visuo-espacial 

• Esquecimento (amnésia) 

Outros sintomas transitórios não considerados classicamente como focais e sintomas em si 

inespecíficos 

• Quedas inexplicáveis 

• Perda involuntária de urina 

• Perda involuntária de fezes 

• Confusão 

• Cefaleia 

• Sonolência 

• Tontura (sensação de esvaimento com turvação de visão, sem componente 

rotatório) 

• Perda de consciência 

• Episódios de amnésia 

• Fraqueza generalizada 

• Alteração generalizada da sensibilidade 

• Perda de audição 

• Qualquer um dos sintomas seguintes, quando isolado: 

• Vertigem 

• Disfagia 

• Disartria 

• Diplopia 

• Ataxia 

O diagnóstico dos acidentes isquémicos transitórios baseia-se, quase sempre, apenas 

na anamnese. 

 

Sintomas de AIT carotídeo definitivo 
Afasia 

Amaurose fugaz 

 

Sintomas de AIT vertebrobasilar definitivo 
Disfagia, disartria, vertigem, défice motor bilateral, ou alterações sensitivas bilaterais 

simultâneas ou alternantes quanto ao lado. 

 

Nota: dois ou mais destes sintomas têm de ocorrer simultaneamente. 
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Sintomas explicitamente não aceitáveis como AIT 
Síncope, perda de consciência ou confusão, convulsões, incontinência de urina ou 

fezes, sintomas focais associados a enxaqueca (mesmo no passado), escotomas cintilantes). 

 

AIT cortical 
 

Défice sensitivo e/ou motor direito acompanhado por disfasia ou discalculia, com ou 

sem hemianópsia; 

Défice motor e/ou sensitivo claramente restringido à face, braço ou perna, ou 2 destes 

mas envolvendo apenas parte; 

Disfasia isolada 

 

AIT lacunar 
Síndrome sensitivo e/ou motor envolvendo pelo menos dois de face, braço ou perna, 

num indivíduo consciente, que tentou falar durante o episódio e que não referiu alterações da 

linguagem ou de outras funções superiores. Todo o membro deve estar envolvido. 

 

Esquema de diagnóstico de sintomas e sinais neurológicos focais transitórios 
 

  
        
 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

  
  

        

 

 

       

 

 

 

os sintomas sugerem 
disfunção cerebral ou 
monocular? 

Anamnese com: 
• inicio 
• contexto 
• sintomas 
• frequência 
sintomas associados 

O episódio pode ser 
causado por: 
• hipoglicemia 
• crise epiléptica parcial 
• lesão estrutural 
• arterites 
• s. de hiperviscosidade 

 
investigação 

É um AIT típico! 

Diagnóstico 
AIT 

Rever os dados clínicos 

Considerar: 
Enxaqueca 

doença desmielinizante 

histeria 

lesão nervosa periférica 

não 
sim 

investigação positiva 

sim 

não 

não 
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Avaliação dos doentes com AIT 
 

Os doentes com AVC devem ser investigados rapidamente 

 

Investigação dos doentes com AIT (para doentes com idade > 50 anos e sem causa 

óbvia no exame inicial - a avaliação deve ser individualizada para cada doente. 

 

Avaliação inicial 

1. hemograma (com plaquetas e VS) 

2. bioquímica (electrólitos, glicose, função hepática e renal, perfil lipídio em jejum) 

3. prova de tolerância oral à glicose 

4. Estudo coagulação 

5. serologia da sífilis 

6. electrocardiograma 

7. TAC cerebral 

8. estudo arterial não invasivo (doppler, MRA) 

 

Segundo passo (para resolução de incerteza diagnóstica) 

1. ecocardiograma TT 

2. ecocardiograma TE 

3. doppler transcraniano 

4. MRA 

5. angiografia cerebral 

6. anticorpos antifosfolipídicos 

 

Outros exames 

1. monitorização Holter 

2. estudo protrombótico (proteína C, S, antitrombina III, tempo de trombina, electroforese 

hemoglobina, electroforese de proteínas séricas). 

3. estudo do LCR 

4. ECG de esforço ou prova de perfusão cardíaca com tálio 

 

Stroke 1994, vol. 25: 1320-35. 

 

Critérios de internamento do AIT 

 

Recomenda-se o internamento hospitalar: 

 

1. Acidentes isquémicos transitórios múltiplos - mais de 2 AITs em 72 horas. 

2. Doentes com AIT em que seja colocada indicação para anticoagulação endovenosa. 
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NOTAS: 

a.  A aplicação destes critérios pressupõe capacidade para a realização de TAC cerebral e 

ECG urgentes e acesso rápido a uma consulta de Neurologia onde seja continuada a 

investigação, nomeadamente com eco-doppler dos vasos do pescoço. 

b.  Na ausência de neurologista o doente com suspeita de AIT deve ser referenciado 

rapidamente para um centro com acesso imediato a neurologista. 

c.  Todos os doentes devem ser medicados de imediato com antiagregantes plaquetários, 

salvo aqueles com indicação para hipocoagulação. 

 

Recomendações do Grupo de Estudos das Doenças Cerebrovasculares da Sociedade 

Portuguesa de Neurologia. Acta Med Port. 1997; 10 (8-9):607-11. 

 
TRATAMENTO MÉDICO 

Os antiagregantes plaquetários (aspirina e ticlopidina) são úteis na prevenção do AVC após 

AIT. 

• AAS: pelo menos 150mg /dia 

• ticlopidina: 250mg 2x/dia 

•  

A hipocoagulação deverá ser usada no caso de: 

• AITs em salva 

• Doentes que continuam a ter sintomas apesar da medicação antiagregante 

• Doentes com fonte cardioembólico “major”, com excepção da endocardite 

infecciosa. 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Ver recomendações endarcterectomia carotídea para o AVC isquémico. 

 

Controle dos factores de risco após o AIT: 
1. Tratamento agressivo da HTA - manter TA sistólica <140mm Hg (<160 mm Hg para 

doentes > 60 anos) e TA diastólica <90 mm Hg 

2. Parar de fumar 

3. Tratamento de doença arterial coronária, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca 

congestiva e doença válvula cardíaca. 

4. Diminuir consumo excessivo de álcool 

5. Suspender o uso de anticonceptivos orais, ou pelo menos usar fármaco com baixa 

dosagem de estrogéneos. 

6. Tratamento da dislipidémia 

7. Exercício físico regular, como tolerado 

8. O uso de estrogéneos pós-menopausa não está desaconselhado. 
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II - NORMAS DE TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DO SNC 
 

 

ENCEFALITE VÍRICA 
 

Aciclovir (Zovirax , ampolas 250mg) - 30 mg/kg/dia divididas em 3 doses (8/8 h) diluído em 

500cc soro fisiológico EV lento. 

 

Cuidados: 

1. Toxicidade renal. Importante manter hidratação abundante. 

2. Atenção aos doentes com alteração da função renal (reduzir a dose ). 

 

Indicações: 

Eficaz no tratamento da encefalite herpética; acelera a resolução do quadro e diminui as 

sequelas neurológicas. Sem utilidade no caso de outro agente. 

No entanto, perante o diagnóstico de encefalite vírica e antes de ser identificado o agente deve 

ser iniciado o tratamento com aciclovir. 

 

Tratamento das complicações: 

 

Edema cerebral: 

• Dexametazona 8mg EV 6/6 h 

• Manitol 20% 250 cc (dose única) EV rápida. Pensar em algaliar o doente (resposta 

diurética intensa) 

• Furosemida 2 ampolas (cada ampola 20mg) EV, seguido de 1 ampola de 12/12h 

EV 

 

Convulsões: 

• Dose de carga: perfusão de difenilhidantoína (DFH) 20mg/kg infusão EV a 50 

mg/min (ampolas de 250 mg). Máximo 750 mg EV diluída em 250 cc soro 

fisiológico para correr em 30 minutos. Não usar soro glicosado, porque precipita a 

DFH. 

• Dose de manutenção: 1 ampola (250 mg) diluída em 250 cc soro fisiológico EV de 

8/8 ou 12/12h. 

Cuidados: Risco de depressão cardio-circulatória. Monotorizar pulso e TA. 
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MENINGITE BACTERIANA AGUDA 
 

1. Tratamento empírico 
 

Cefalosporina de 3ª geração 

Cefotaxime (Ralopar ) 200 mg/kg/dia divididos em 6 doses - adultos 2g 4/4h EV 

 

2. Tratamento orientado I 
 
Na suspeita de: 

• Pneumococo resistente à cefotaxime 

• história de TCE, neurocirurgia (exemplo: suspeita de fístula de LCR) - maior 

probabilidade de infecção por estafilococos ou bacilos gram negativos 

Juntar vancomicina 40mg/kg/dia EV dividido em 2 - 4 doses dia 

(adulto - 1g 12/12h ou 500 mg 6/6h) 

 
3. Tratamento orientado II 
 

Na suspeita de infecção por Listeria monocytogenes: 

Juntar à cefotaxime ampicilina 200mg/kg/dia divididos em 6 a 4 doses/dia EV. 

 

4. Outras medidas 
 

!" Posteriormente, após identificação do microorganismo infectante, o tratamento será 

modificado com base no antibiograma apenas no caso de não haver resposta ao 

tratamento empírico. 

!" O beneficio do uso de corticoides na meningite bacteriana foi demonstrado apenas nas 

crianças com meningite causada por Hemofilus influenza. O seu uso nos adultos e 

crianças com infecção por outros agentes é controverso. 

Na suspeita de infecção por Hemofilus influenza na criança deve usar-se dexametazona 

0.15mg/kg 6/6h EV durante 4 dias. A primeira dose deve ser dada 30 minutos antes do inicio 

da antibioterapia (é inútil o seu uso 4h após inicio da antibioterapia). 

 

5. Prevenção nos contactos 
 

a) meningococo 

  Rifampicina 

Criança: 10mg/kg/dose - 4 doses 12/12h (2 dias) 

   Adulto: 600 mg / dose - 4 doses 12/12h (2 dias) 
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b) Hemofilus 

Criança: 10mg/kg/dose - 8 doses 12/12h (4 dias) 

  Adulto: 600 mg / dose - 8 doses 12/12h (4 dias) 

 
ABCESSO CEREBRAL 
 

I - Tratamento médico  

 

Indicações: 

• Contra-indicação para cirurgia (considerar estereotaxia) 

• Abcessos múltiplos principalmente se de pequeno tamanho 

• Abcesso em localização critica 

 

Empírico (adultos imunocompetentes): 

• Vancomicina 1 g EV 12/12 h (criança: 15mg/kg cada 8h) 

+ 

• Cefotaxime 2g 4/4h EV 

+ 

• Cloranfenicol 1 g EV 6/6 horas(criança: 15 a 25mg/kg cada 6h) 

ou 

• Metronidazol dose de carga 30 mg/kg/dia EV (dividido em 2 a 4 tomas) (criança: 

10mg/kg cada 8h) 

 

Duração do tratamento: 4 a 6 semanas 

 

Outras medidas: 
 

1. Abcesso pós-traumático: Dar uma dose de rifampicina (9mg/kg/dia) 

 

2. Se edema cerebral: dexametazona 1 ampola (2cc - 8mg) EV 6/6 h; crianças 0.15 mg/kg 

6/6h 

 

3. Prevenir recorrência de convulsões. 

 

 

II - Tratamento cirúrgico 
 

Indicações:  

• Lesão com efeito de massa 
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• Dificuldade diagnóstica 

• Lesões próximas ao ventrículo (possibilidade de ruptura intraventricular) 

• HIC 

• Alterações do estado de consciência 

• Dificuldade de seguimento por TAC semanal 

 

 

MENINGITES CRÓNICAS 
 
I - Meningite Tuberculosa 
 

1. Esquema básico: 

Izoniazida 300 mg/dia (10 a 15 mg/kg/dia) 

+ 

Rifampicina 600 mg/dia (15 mg/kg/dia) 

+ 

Pirazinamida 1500 - 2000 mg/dia (20 a 40 mg/kg/dia)  

 

Uso concomitante de piridoxina 50 mg/dia oral 

 

2. Se suspeita de resistências (exemplo: doente imunodeprimido, HIV+) iniciar com as 3 

drogas + etambutol 750 a 1000 mg/dia (15 mg/kg/dia) 

 

3. Duração do tratamento:  12 meses 

 

4. Usar corticoides se: 

• Doença grave com alteração do estado de consciência 

• HIC grave  

• Evidência de enfarte cerebral (vasculite) 

• Paralisia de pares cranianos 

 

 Adultos: 8 mg 6/6 horas EV; crianças 0.15 mg/kg 6/6h 

 

II - Toxoplasmose 
 

1. Esquema de tratamento: 

Pirimetamina 

adultos: 25 -100 mg/dia orais toma única. 

crianças: 2 mg/kg/dia orais toma única durante 3 dias, seguido de 1 mg/kg/dia (máximo 

25mg) durante 4 semanas. 
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+ 

Sulfadiazina 

adultos: 1 a 2g orais 4x/dia durante 3-4 semanas 

crianças: 100 a 200 mg/kg/dia orais divididos em 4 tomas. 

Alternativa à sulfadiazina (eficácia não comprovada): 

Clindamicina 1200 a 1400mg/dia dividida em 4 tomas 

 

Usar ácido fólico 10mg/dia 

 

2. Duração do tratamento: 4 semanas  

 

III - Criptococose 
 

1. Esquema básico: 

Anfotericina B 0,5 mg/kg/dia EV infusão lenta (4-6h) dividido em 2 a 4 tomas/dia 

           + 

5-fluorocitosina 150 mg/kg/dia orais em 4 tomas 

 

Monitorizar: 

• Função hepática 

• Hemograma (citopenias) 

• Concentrações séricas do fármaco 

 

2. Nos doentes HIV+: 

Alternativa à anfotericina B  

Flucanosol 

adultos: 400 mg/dia orais toma única 

crianças: 3 a 6 mg/kg/dia 

 

3. Itraconazol 

3 a 16 anos: 100 mg/dia 

adultos: 200 mg/dia 

 

4. Duração mínima do tratamento:  6 semanas 

 

IV - Neurocisticercose 
 

Forma activa 

 

1ªescolha: 
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• Albendazol 15 mg/kg/dia dividido em 3 doses durante 8 dias 

 

Alternativa (ou em caso de persistência dos quistos após 3 meses): 

• Praziquantel 50 mg/kg/dia dividido em 3 doses durante 15 dias 

 

Usar corticoterapia associada: 

 dexametazona 12-24mg repartida em 2 a 3 doses/dia (IM ou EV). 

 

 Nas formas extraparenquimatosas prolongar corticoterapia para além da duração do 

tratamento com drogas anti-parasitárias (prednisolona oral: 0,5 a 1mg/kg/dia). 
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III - NORMAS DE TRATAMENTO DO ESTADO DE MAL EPILÉPTICO 
 

Definição 
 

Crise convulsiva que persiste durante 30 minutos ou que se repete com frequência 

suficiente para impedir a recuperação do estado de consciência durante esse período de 

tempo. 

 

O limite de 30 minutos corresponde à maior probabilidade de uma convulsão, ou 

convulsões repetidas com esta duração, causar lesão neurológica. 

 

Uma vez que as convulsões tónico-clónicas isoladas do adulto raramente duram mais 

do que poucos minutos, e que é desejável que o tratamento seja o mais precoce possível, para 

efeitos práticos considera-se estado de mal: 

 

• convulsões que duram 5 minutos (ou mais); 

• duas (ou mais) convulsões sem recuperação da consciência entre elas 

 

Apresentação clínica 
 

É geralmente evidente; os doentes têm alteração do estado de consciência e 

movimentos tónicos, clónicos ou tónico-clónicos dos membros. 

 

No entanto nem sempre as manifestações clínicas são tão óbvias. As convulsões 

podem ser bastante subtis (movimentos de pequena amplitude da face, mãos ou pés; 

movimentos repetitivos dos olhos semelhantes ao nistagmus), ou inclusivamente não existe 

qualquer actividade motora detectável (diagnóstico por electroencefalografia). 

 
Etiologia 
 

1. Situações agudas: 

• alterações metabólicas 

• alterações hidroelectroliticas 

• insuficiência renal 

• sépsis 

• infecção do SNC 

• AVC 

• TCE 

• intoxicações 

• hipóxia 
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As convulsões provocadas por estas situações agudas são as mais difíceis de controlar 

e estão associadas a uma maior mortalidade, especialmente as associadas á hipóxia em 

doentes de idade avançada. 

 

2. Situações crónicas: 
 

• epilepsia anterior descompensada (paragem de medicação, ingestão de álcool...) 

• alcoolismo (intoxicação aguda ou abstinência) 

• secundária a patologia do SNC (tumoral, vascular, outra) 

Geralmente os doentes com estado de mal secundário a estes processos crónicos 

respondem melhor ao tratamento. 

 

Algoritmo para avaliação e tratamento inicial do estado de mal 
 

epilepsia ou outra doença prévia?
traumatismo?

sinais neurológicos focais?
sinais de outra patologia?

detalhar a anamnese e exame fisico

hemograma, cálcio e electrólitos
gasimetria,função renal e hepática,

toxicologia, niveis drogas antiepilépticas

realizar exames laboratoriais

iniciar tratamento anticonvulsivante

administrar tiamina (100 mg)
e glicose (50 ml the dextrose a 50%)

acesso EV

1-assegurar patencia das vias aéreas
2-monitorizar sinais vitais
3-monitorização cardíaca
4- avaliação da glicemia

 
 

 

 

      outras investigações etiológicas 

      tratamento de outras situações médicas 

 

(Ne Eng. J Med, 1998; 338: 971-6) 
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Tratamento farmacológico 
 

Deve ser instituído o mais precocemente possível. 

 

1. Benzodiazepinas 

 

Diazepan 10 mg EV lento (repetir a dose se a primeira não resultar). Duração de acção: 

20-30 minutos 

 

Efeitos laterais: depressão respiratória, hipotensão, alterações da consciência 

 
2. Fenitoína  

 

Usada para manutenção de efeito anticonvulsivo prolongado e quando as 

benzodiazepinas não resultaram. 

 

Fenitoína (20mg/kg infusão EV a 50 mg/min), máximo 750 a 1000 mg EV, diluídos em 

soro fisiológico) 

 

Efeitos laterais: hipotensão, arritmias cardíacas (bradicardia, extrasistoles), mais 

frequentes nos doentes > 50 anos e com patologia cardíaca preexistente. 

 

Monitorização cardíaca durante a infusão EV: se surgirem efeitos cardiovasculares, 

reduzir a velocidade da perfusão ou suspender até reversão 

 

3. Fenobarbital 
 

Fenobarbital (20mg/kg infusão EV a 50-75mg/min) 

 

 Usado apenas quando as benzodiazepinas e a fenitoína falham devido aos seus efeitos 

laterais: depressão respiratória, alteração do estado de consciência e hipotensão. 

 

Monitorização respiratória e da TA 

 

4. Ácido valproico (EV) 
 

 Utilidade ainda não estabelecida no tratamento do estado de mal. Início de acção 

demorado ( cerca de 30 minutos). 
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Tratamento do estado de mal refractário 
 

O estado de mal que não responde ao tratamento com benzodiazepinas, fenitoína ou 

fenobarbital é considerado refractário e requer tratamento mais agressivo. 

 

• Intubar e ventilar o doente; internar o doente numa Unidade de Cuidados intensivos 

• Administrar: 

• midazolam 0.2mg/kg bólus EV lento seguido de infusão EV 0.75 a 10 

µg/kg/min 

• propofol 1 a 2 mg/kg bólus EV seguido de infusão EV de 1 a 2 mg/kg/hora 

• Manter infusão durante 12 a 24 horas 

• Suspensão gradual da infusão com observação clínica e electroencefalográfica do 

doente para detecção de convulsões 

• Se as convulsões continuam o tratamento deve ser reiniciado por períodos 

maiores. 

• Usar pentobarbital (10 a 15 mg/Kg bólus EV seguido de infusão EV de 0.5 a 1 

mg/Kg/hora)nos casos em que o tratamento falha com midazolam ou propofol. 

Efeitos laterais: hipotensão grave; toxicidade cardiovascular. 
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Tratamento do estado de mal com drogas antiepilépticas 
 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

 

   

   

 

 

               

        

 

 

        

        

 

 

         

         

  

          

(*) PE - phenitoin equivalent 

 

adaptado de: New Engl J Med, 1998; 338: 971-6 

 

Lorazepan 
0.1mg/kg EV a 2mg/min 

diazepan 10 mg Ev lento 

diazepan 10 mg Ev lento 

pode não ser necessário outro tratamento se as convulsões param 

e a causa do estado de mal é rapidamente corrigida 

fenitoína 20mg/kg EV a 50mg/min ou 
fosfenitoína  20mg/kg PE(*) EV a 150 mg/ min 

fenitoína ou fosfenitoína 
(5 a 10mg/kg ou 5 a 10 mg/kg PE) 

Fenobarbital 
20mg/kg EV a 50 - 75 mg/min 

Fenobarbital 
5 a 10 mg/kg 

anestesia com 
midazolam ou 

propofol 

iniciar anestesia com midazolam ou

propofol se o doente desenvolve estado

de mal durante estadia em Unidade de

Cuidados Intensivos, tem alterações

sistémicas graves (ex.: hipertermia

grave) ou convulsões que duram mais 

de 60 a 90 minutos 
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IV - HEMORRAGIAS SUBARACNOIDEIAS 
 
(considerar à partida que todas são por ruptura de aneurisma) 

 
Prognóstico: 
 

• 25% dos doentes morrem dentro de 24 horas do início dos sintomas, sendo estas 1 

• mortes praticamente inevitáveis. 

• 35 % dos que sobrevivem o primeiro dia morrem nos 3 meses seguintes (1/3 pela 

hemorragia inicial, 1/3 por nova hemorragia e 1/3 por isquemia cerebral tardia) 

 

Factores de mau prognóstico: 

• Nível de consciência 

• Quantidade de sangue no espaço subaracnoideu 

• Idade avançada 

• Localização do aneurismas (pior na circulação posterior) 

 

Complicações 
 

Risco de nova hemorragia: 

 20 % no primeiro dia e, nos sobreviventes, 40% no primeiro mês. Há poucos factores 

de risco de repetição identificados, alguns estudos sugerindo ser maior em doentes com 

depressão do estado de consciência. 

 

Vasoespasmo: 

 O vasospasmo e a isquemia cerebral tardia ocorrem entre o 4º e o 12º dia e estão 

correlacionados com a quantidade total de sangue no espaço subarcnoideu, sendo a 

depressão do estado de consciência um factor predictivo importante.  

Medidas práticas para o prevenir: 

• Evitar antihipertensores 

• Administrar fluidos e electrólitos 

• Administrar antagonistas do cálcio 

 

Hidrocefalia aguda: 

Diagnóstico: Suspeita-se quando o doente vai ficando progressivamente mais 

sonolento, e incontinente, após um período inicial de vigília. 

 

Tratamento (já a cargo do neurocirurgião):  

• Esperar (50% recuperam espontaneamente em 24 horas) 
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• Punções lombares repetidas 

• Drenagem ventricular externa 

 

Tratamento da hemorragia subaracnoideia 
 

1. Primum non nocere: Acalmar o doente e mantê-lo, enquanto não é transferido, num 

local calmo. Se necessário usar benzodiazepinas: midazolam ou diazepan: 5 mg 

2. Observação contínua: Escala de Glasgow, pupilas, déficits focais, parâmetros vitais 

3. Tratar a HTA apenas se há evidência clínica ou laboratorial de lesão progressiva dos 

órgãos alvo: insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda, emergência hipertensiva. 

Tentar reduzir em 25% a pressão arterial média. Usar labetalol 20 a 80 mg cada 10 

minutos, ou em perfusão contínua a 2 mg/min até um máximo de 300 mg. 

4. Fluídos e electrólitos: cateterizar uma veia periférica e iniciar fluidoterapia. Administrar 

pelo menos 3 l/dia de soro fisiológico. 

5. Cefaleia: Tratar activamente. Evitar salicilatos. Começar com paracetamol 1 g IV de 8/8 

horas, tramadol 100 mg IV lento (diluído em 100 cc de soro fisiológico) ou 100 mg IM 

de 8/8 horas. Se necessário recorrer à petidina. 

6. Antagonistas do cálcio: nomodipinal oral 60 mg de 8/8 horas (IV causa hipotensão 

arterial. 

7. Proteger as vias aéreas se houver depressão do estado de consciência. Se for 

necessário, sedar o doente para ventilação assistida regular, registar previamente o 

estado de consciência e exame neurológico, de forma clara e completa, para 

comparação ulterior. 

8. Transferir o doente após contacto telefónico para Neurocirurgia. 

 



Hospital de São Sebastião Serviço de Neurologia 
 

Manual de Qualidade – Protocolos Clínicos   Página 139 

 

V - CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  
(Poser et al) 

 

Esclerose múltipla definitiva: 
 

Clinicamente: 

 

• Dois episódios e evidência clínica de duas lesões. 

• Dois episódios, evidência clínica de uma lesão e evidência paraclínica de outra lesão. 

 

Com suporte laboratorial: 

 

• Dois episódios com evidência clínica ou paraclínica de uma lesão e LCR com B.O. ou 

aumento de produção de Ig G. 

• Um episódio com evidência clínica de duas lesões separadas e LCR com B.O. ou 

aumento de produção de Ig G. 

• Um episódio com evidência clínica de uma lesão, evidência paraclínica de outra lesão 

e LCR com B.O. ou aumento de produção de Ig G. 

 

Esclerose múltipla provável: 
 

Clinicamente: 

 

• Dois episódios e evidência clínica de uma lesão.(estes 2 episódios devem envolver 

localizações diferentes do SNC). 

• Um episódio e evidência clínica de duas lesões separadas. 

• Um episódio, evidência clínica de uma lesão e evidência paraclínica de outra lesão 

separada. 

 

Com suporte laboratorial: 

 

• Dois episódios e LCR com B.O. ou aumento de produção de Ig G. 

 

NORMAS DE TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
 
I - Forma exacerbações-remissões 

 

1. Tratamento das exacerbações 
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Metilprednisolona 1000mg em 500cc soro fisiológico EV/dia durante 3 a 5 dias 

seguido de prednisolona 60mg/dia PO com redução progressiva da dose em 12 dias. 

Acelera a recuperação dos défices neurológicos. 

 

2. Interferon beta 

 

Tratamento de eleição para a EM forma exacerbações-remissões e forma 

secundariamente progressiva. 

Duas formas: 

• interferon β1a (6 milhões de U - 30 µg - IM semanal) 

• interferon β1b (8 milhões de U - 250 µg - SC em dias alternados) 

 

1 - Critérios para o uso de interferon na EM 

1. Diagnóstico definitivo de EM (clínico ou com suporte laboratorial) 

2. Forma clínica exacerbação-remissão ou exacerbação-progressiva 

3. Capacidade funcional que permita independência nas AVD. 

4. Duas exacerbações ou surtos nos 2 anos prévios ao início do tratamento. 

 

2 - O interferon não será usado nos doentes com: 

1. Forma crónica progressiva 

2. Redução da capacidade funcional com dependência nas AVD 

3. Doença grave concomitante ou que reduza substancialmente a esperança de vida, 

tal como demência, alcoolismo, doença maligna ou outras doenças crónicas 

4. Gravidez ou intenção de engravidar. 

 

3 - O interferon deve ser suspenso nos doentes com: 

1. Progressão constante da doença durante 6 meses 

2. Necessidade de tratamento com pelo menos 3 cursos de ACTH ou corticosteroides 

durante um período de um ano, apesar da terapêutica com interferon 

3. Depressão grave ou ideias de suicídio, enquanto sob terapêutica com interferon 

4. Não cumprimento da medicação 

5. Sinais de toxicidade grave 

6. Gravidez 

 

O tratamento com interferon será para prolongar indefinidamente até que surja uma 

das situações previstas no ponto 3, ou até que seja provado cientificamente o contrário. 

 

Os doentes sob este tratamento serão avaliados clinicamente, de forma regular, 

frequente e uniforme, no que respeita à resposta ao tratamento e aos efeitos adversos da 
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medicação. A avaliação da capacidade funcional será efectuada usando as escalas de EDSS 

de Kurtzke e de actividade da vida diária. 

 

3. Azatioprina 

 

2 a 3mg/kg/dia PO 

Diminui o ritmo das exacerbações mas não parece diminuir a progressão da 

incapacidade. 

Considerar o seu uso nos doentes que não respondem ao interferon. 

Pode ser útil nos doentes com Doença de Devic (variante de esclerose múltipla com 

atingimento dos nervos ópticos e medula cervical) ou nos doentes com mielite 

inflamatória recorrente. 

 

II - Forma progressiva 

 

1. Metotrexato: 7.5 mg/ semana 

 

2. Ciclofosfamida 
 Maior toxicidade que o metotrexato. Usar quando forma rapidamente progressiva sem 

resposta ao metotrexato 

 

3. Ciclosporina 
 Grande toxicidade renal 

 Pequeno beneficio clinico 
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VII - PROTOCOLO NACIONAL DE TRAUMATISMOS CRANIO-
ENCEFÁLICOS 
 

I - TCE LIGEIROS 

 

 Definição: 
 

!" Escala de Glasgow = 14-15 

!" Sem sinais focais 

!" Sem traumatismo aberto 
 
 Factores de risco: 

!" Coagulopatias 

!" Alcoolismo 

!" Abuso de drogas 

!" Epilepsia 

!" Tratamento neurocirúrgico prévio 

!" Doentes > 65 anos ,  incapacitados 
 

 Grupos: 
 Grupo 0 -  Escala  de Glasgow = 15 

   Sem perda de conhecimento 

Sem cefaleias nem vómitos 
 Grupo 1 -  Escala de Glasgow = 15 

   Perda de conhecimento 

   E/ou: 

   Amnésia, cefaleias, vómitos 
 Grupo 2 -  Escala de Glasgow = 14 
 
 
 Orientação: 
 
 Grupo 1  Rx de crânio  

   Estudo de coagulação 

 
 Grupo 0 e 1 + factores de risco =  TAC 

      Estudo de coagulação 

      Internamento de 24 horas 

  (risco de 1-3% de desenvolverem hematoma) 
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  Se coagulopatia  # TAC antes da alta 
 
 Grupo 2 TAC 

   Estudo de coagulação 
   Internamento até normalização 

  Se coagulopatia # TAC antes da alta 
 
II - TCE  MODERADOS  

 
 Definição: 
 

 Escala de Glasgow:  9-13 

 (Estado de consciência variando entre a conversa desajustada num doente com 

abertura espontânea dos olhos e boa resposta motora, até aos sons incompreensíveis com 

eventual abertura dos olhos aos estímulos dolorosos intensos) 
 
 Grupos e orientação: 
 

TAC normal: 
!" Internamento para vigilância e tratamento  

!" Sinais de alarme: 

!" agravamento mínimo de 2 pontos na escala de Glasgow  

!" aparecimento de sinais focais 

!" anisocória 

!" bradicardia 
#### Novo TAC 

TAC com lesão não cirúrgica:  
 

!" Internamento para vigilância e tratamento 

!" Sinais de alarme: os mesmos  
 

TAC com lesão cirúrgica:  
!" Cuidados de suporte vital 

!" Contacto telefónico com Neurocirurgia 

!" Protocolo nacional de TCE 

!" Envio ao Hospital de Santo António 
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III - TCE  GRAVES 

 
 Definição: 
 

 Escala de Glasgow = 3-8 

(O estado de consciência varia entre o coma superficial, com respostas motoras 

ajustadas, sem abertura dos olhos, e o coma profundo sem qualquer resposta a estímulos) 

TAC normal: Internamento para vigilância e tratamento médico 

Sinais de alarme: 
!" agravamento mínimo de 2 pontos na escala de 

Glasgow  

!" aparecimento de sinais focais  

!" anisocória 

!" bradicardia 

#"Novo TAC 
 

TAC com lesão não cirúrgica: Internamento para vigilância e tratamento 

  Sinais de alarme: os mesmos  
 

TAC com lesão cirúrgica: Envio ao Hospital de Santo António (após contacto 

telefónico) com fotocópia do protocolo nacional.  
 
INDICAÇÔES PARA TAC 

 

!" Todos os doentes com factores de risco, nomeadamente alterações de 

coagulação 

!" Todos os doentes com fractura de crânio 

!" Todos os doentes com pontuação na Escala de Glasgow <14 

!" Todos os doentes com sinais focais 

!" Todos os doentes com traumatismo aberto  

!" Todos os doentes com agravamento clínico e sem resposta ao 

tratamento médico 

!" Todos os doentes com alterações da coagulação, antes da alta 
 
 

INDICAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA PARA NEUROCIRURGIA 

 

!" Todos os doentes com hematomas 

!" Todos os doentes com traumatismos abertos 


