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Introdu~ao
A necessidade de melhorar os cuidados aos doentes com AVC centra

toda a sua filosofia no hospital, prestando menor aten~ao aos cuidados de

transporte e observa~ao na estrutura pre-hospitalar

Objectivo
Determinar, utilizando os boletins de transferencia dos doentes

provenientes de SAPs dos Centros de Saude, com AVC isquemico,

parametros como hora do evento, hora de entrada no S.U, hist6ria
vascular previa, drogas utilizadas, sinais vita is, ausculta~ao cardiaca e
exame neurol<5gico

Metodos
150 doentes (excluidos 62 doentes sem colateral para fornecer a

anamnese) com AVC isquemico, referenciados para Neurologia do S
Urgencia entre Abril e Dezembro de 2000

Resultados
Utilizando 0 boletim de transferencia, nao era possivel determinar a

hora do evento em aproximadamente 72%,em 90%nao era explicita a hora

de entrada no Centro de Saude ou Hospital Regional, em 15%e que existia

uma hist6ria vascular minima. Em 88% dos doentes transleridos, os

f"rmacos utilizados previamente eram explicitos, mas nao as doses e a
dura~ao. Os sinais vitais estavam na totalidade ou parcial mente expressos
em 65%dos doentes transferidos. A semiologia neurol6gica, incluindo os

parametros principais, em termos percentuais representados com: vigflia

(expressa em 22%dos doentes), disfun~ao cerebral superior (40%), campos
visuais (2%), defice motor (82%). delice sensitivo (15%). A ausculta~ao

cardiaca estava mencionada em 98%dos boletins de transferencia S632%

dos doentes com AVC tin ham acesso venoso. Unicamente dois doentes
foram previamente antiagregados antes da realiza~ao de TAC cerebral.

Conclusao
o planeamento dos cuidados aos doentes deve ser organizado

previamente a admissao nos hospitais, a todos os niveis dos Cuidados de
Saude, de base regional ou nacional, com sistemas de registo unilormes e

c1aros, para melhor presta~ao dos cuidados aos doentes com patologia

cerebro-vascular
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Introdu~ao
Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) afectam cerca de 10')'0das

crian~as com Anemia de Celulas Falciformes (ACF) A taxa de recorrencia
varia entre 46-90%, na ausencia de terapeutica preventiva; quando esta e

instituida reduz a recorrencia a menos de 10%,A preven~ao do primeiro
inlarto clinico, causa habitual de sequelas importantes, tem vindo a ser

motivo de intensa investiga~ao. 0 uso de Doppler transcraneano (DTC)

permite detectar altera~oes no fluxo arterial, associadas a risco de AVC
subsequente (velocidade media> 190cm/seg ou <70 cm/seg numa grande

arteria cerebral). A sua utiliza~ao peri6dica, nos portadores de HbSS,

podera contribuir para a preven~ao tanto do primeiro AVC como da sua
recorrencia Os inlartos silenciosos cerebrais, postos em evidencia pela

RMN, afectam cerca de 17%de doentes com ACF e poderao explicar as

altera~oes cognitivas, reveladas por testes neuropsicol6gicos, em doentes

assintomaticos, Estes testes podem ser um bom contributo para

determinar a extensao e progressao da doen~a cerebrovascular c1inica e

subclinica, na popula~ao com ACF

Objectivo
Avaliar a repercussao neurol6gica, neuroimagio16gica, neurovascular e

neuropsicol6gica da ACF num grupo de crian~as seguidas no HDE.

Material e Metodos
25 crian~as com ACE com idades compreendidas entre os 7 e os 16

anos. Duas haviam sofrido AVC anterior sendo as restantes 23

assintomaticas. Todas elas foram submetidos a exame neurol6gico, RMN

encefalica, DTCe avalia~ao neuropsicol6gica.

Resultados
o exame neurol6gico revelou altera~oes apenas nos 2 doentes com

AVC previo. Dos 23 doentes assintomaticos 10 apresentaram na RMN

lesoes compativeis com infartos silenciosos, 0 DTC foi positivo em 4
casos, todos eles com lesoes na RMN. Os testes neuropsicol6gicos

mostraram altera~oes em 14 crian~as com ACF, 7 delas com infartos

silenciosos

Discussao e conclusoes
Neste estudo 40% dos doentes apresentam infartos silenciosos na

RMN. 0 DTC foi normal na maioria dos doentes com infartos silenciosos,

o que esta em desacordo com a investiga~ao mais recente. A avalia~ao

neuropsicol6gica confirmou-se como contributo importante na detec~ao

da doen~a neurovascular assintomatica. A validade de cada um destes

metodos e a associa~ao mais vantajosa para a institui~ao duma

terapeutica preventiva serao objecto de discussao '


