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MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

É com grande satisfação que vos damos as boas vindas como participantes do 

29º Congresso da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia.

No período de 23 a 25 de Maio de 2013, Coimbra será sede de uma reunião que

procura conjugar a excelência científica com a preocupação com temas neurocirúr-

gicos específicos como o balanço sagital na coluna, os gliomas de baixo grau, a

revascularização cerebral e a concussão cerebral ligada ao desporto.

O encorajamento à realização de trabalho científico por parte dos elementos mais

novos da nossa comunidade neurocirúrgica mantem-se como uma das preocupa-

ções da SPNC, sendo este Congresso o fórum ideal para a sua divulgação.

O sucesso desta reunião está já parcialmente garantido pela qualidade dos nos-

sos convidados, mas será a vossa participação que concorrerá para a plenitude do

mesmo.

Saudações fraternais.

Prof. Doutor Marcos Barbosa

Presidente da SPNC
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23 MAIO 2013 - 5ª FEIRA (TARDE)

14h00 Abertura do Secretariado

15h00-16h00 Comunicações Orais I (SALA A)
Tema: Funcional  
Moderadores: Clara Chamadoira, Alexandre Rainha Campos   

Estimulação Cerebral Profunda no tratamento do Distúrbio Obsessivo-Compulsivo – experiência inicial 
José Luís Alves1, Manuel Rito1, Ricardo Pereira1, João Relvas2, Marcos Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Psiquiatria, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Estimulação cerebral profunda na Síndrome de Gilles de La Tourette (SGT) grave e refractária: seguimento 2 anos
após intervenção
Clara Chamadoira1, João Massano2, Paulo Linhares1, Maria Jose Rosas2, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, Hospital São João, Porto.

Substituição de gerador de impulsos em doentes submetidos a estimulação cerebral profunda
Sergio Salvador1, Clara Chamadoira1, Pedro Barros2, Bruno Carvalho1, Maria Jose Rosas1

1-Unidade de Doenças do Movimento, Hospital de São João, Porto; 2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia.

Estimulação do Núcleo Anterior do Tálamo para o Tratamento da Epilepsia - Experiência Inicial do Hospital de Santa
Maria, Lisboa 
Alexandre Rainha Campos1, António Gonçalves-Ferreira1, Carlos Morgado2, Carla Bentes3, Ana Rita Peralta1, Ana
Catarina Santos4, João Reis5, José Pimentel3

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neuroradiologia, 3-Serviço de Neurologia, CHLN-HSM, Lisboa; 4-Lab.
Linguagem da FM, Lisboa; 5-Serviço de Psiquiatria do CHLN-HSM, Lisboa.

Cirurgia de Epilepsia frontal sem lesão na RM - a propósito de três casos operados no Centro de Cirurgia da Epilepsia
do Porto - Hospital Santo António
Eduardo Procaci da Cunha, Luís Rocha, Rui Rangel
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto.

Papel da cirurgia transfenoidal na Doença de Cushing persistente ou recorrente
Bruno Carvalho, Josué Pereira1, Patrícia Polónia1, Davide Carvalho2, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Endocrinologia, Centro Hospitalar de São João, Porto.

15h00-16h00 Comunicações Orais II (SALA B)
Tema: Pediatria   
Moderadores: José Augusto Costa, José Miguéns 

Neuroendoscopia na hidrocefalia e patologia intraventricular
Amets Sagarribay Irañeta, Miguel Correia, Lino Fonseca, Lia Pappamikail, Mário Matos
Centro Hospitalar de Lisboa Central-EPE

Ventriculostomia endoscópica do III ventrículo no tratamento da hidrocefalia obstrutiva em idade pediátrica
Ricardo Velasco1, Joana Pedrosa Pinto2, José Gustavo Bento Soares1, José Augusto Costa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Craniossinostoses - Experiência do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta
Rui Manilha1, Vitor Castro1, Vitor Goncalves1, Andreia Amorim1, Paula Rodeia1, Catarina Viegas1, Cátia Gradil1,
Nuno Cristino1, Sara Conde2, Jose Parreira2, Manuel Cunha e Sa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital Garcia de Orta, Almada.

PROGRAMA DO CONGRESSO
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Correcção cirúrgica de craniossinostoses e manuseamento anestésico – revisão de 20 casos clínicos
Sérgio Salvador1, Joana Oliveira1, Marcos Gouveia2, Ana Leão2, Josué Pereira1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anestesiologia, Hospital de São João, Porto.

Disseminação leptomeníngea de um astrocitoma pilocítico cervical numa criança. Relato de caso e revisão da literatura.
Vítor Moura Gonçalves, Rui Manilha, Vítor Ferreira, Andreia Amorim, Nuno Cristino, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Meduloblastomas em idade pediátrica
Joana Oliveira1, Pedro Alberto Silva1, Josue Pereira1, Maria João Gil-da-Costa2, Margarida Ayres-Basto3, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço Hemato-Oncologia Pediátrica, 3-Serviço de Neurorradiologia, CHSJ –
Hospital S. João, Porto.

16h00-16h30 Coffee-break 
Discussão de Posters 1
Tema: Neurooncologia    
Moderador: José Moreira Costa

Liponeurocitoma do cerebelo
Gonçalo Novais, Pedro Castanho, Lino Fonseca, Nuno Reis
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital de São José.

Meningioma com metaplasia adiposa – Caso clínico
Joaquim Cruz Teixeira1, Nuno Simas1, José Pimentel2, José Miguéns1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, Hospital de Santa Maria

Tumor parenquimatoso da pineal com diferenciação indeterminada: qual o tratamento?
Leandro Oliveira1, Miguel Afonso1, Ana Margarida Rodrigues2, Carlos Alegria1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital de Braga.

Carcinoma Basocelular Gigante com Invasão Dural - A importância da interacção multidisciplinar num caso clínico raro.
Luís Rocha1, Diana Monteiro2, Eduardo Cunha1, Gonçalo Figueiredo1, Mário Gomes1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto EPE- HGSA; 2-Serviço de Cirurgia Plástica e
Reconstrutiva, Centro Hospitalar de São João, Porto.

Tumor Quístico Cerebeloso de Baixo Grau mimetizando Neurocisticercose Racemosa – caso clínico e revisão da literatura
Luis Sousa Marques, Gonçalo Neto d' Almeida, Sérgio Figueiredo
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Glioma Cordoide do III ventrículo – Case Report
Pedro Ribeiro da Cunha, Marcos Barbosa, Gonçalo Costa, Francisco Belo, Guerreiro Costa, João Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Tumor Fibroso Solitário ‐ Hemangiopericitoma meníngeo maligno / Case report e revisão da literatura
Vítor Castro1, Flávia Dias1, Nuno Barbosa2, Conceição Marques1, Ana Oliveira3, M. Cunha e Sá1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Cirurgia Maxilofacial, 3-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital
Garcia de Orta, Almada.

SALA A

16h30-16h45 Abertura Oficial

16h45-17h15 Conferência
"Navigation in Spinal Surgery: advantages and results“
Ulrich März (Alemanha)
Moderadores: Álvaro Lima, Levy Melancia
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17h15-17h45 Conferência
"Balanço sagital e parâmetros espino-pélvicos: da filogenia às noções fundamentais que todo o neurocirurgião
deve saber“
João Pinheiro-Franco (Brasil) 
Moderadores: Paulo Pereira, Nuno Reis 

17h45-18h25 Mesa Redonda
"Balanço sagital e cirurgia raquidiana“
Moderadores: Paulo Pereira, Nuno Reis 

Apresentação e discussão de 2 casos clínicos 
Álvaro Lima (Portugal), Carla Reizinho (Portugal)

18h25-18h45 Conferência
"A importância dos parâmetros espino-pélvicos na patologia da coluna, suas implicações na clínica e na cirurgia“
João Pinheiro-Franco (Brasil) 
Moderadores: Paulo Pereira, Nuno Reis 
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24 MAIO 2013 - 6ª FEIRA (MANHÃ)

09h00-10h00  Comunicações Orais III (SALA A)
Tema: Vascular   
Moderadores: António Vilarinho, Jorge Gonçalves

Malformações cavernosas em localização eloquente
Nuno Morais1, José António Moreira da Costa2

1-Hospital de Braga, Braga; 2-Hospital de S. João, Porto.

Monitorização multimodal durante a interrupção circulatória temporária em cirurgia de aneurismas da artéria cerebral
média: a rede colateral
Pedro Alberto Silva, António Vilarinho, António Cerejo, Celeste Dias, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Malformações Artério-venosas: Casuística do Centro Hospitalar Lisboa Central
Branco, P; Fonseca, L; Pappamikail, L; Castanho, P; Luiz, CV
Serviço Neurocirurgia do CHLC, Lisboa.

Elevação de IL-6 no LCR de doentes com HSA por ruptura aneurismática submetidos a DLE: estudo prospectivo ran-
domizado
Miguel Carvalho1, Ricardo Pereira1, Francisco Cabrita2, Guerreiro Costa1, Marcos Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro
Hospitalar Tondela-Viseu.

Tratamento cirúrgico de malformação arteriovenosa perimedular - vídeo cirúrgico.
Pedro Santos Silva, Paulo Pereira, António Vilarinho, Pedro Monteiro, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Hospital S. João, Porto.

Endarterectomia carotídea. Técnica cirúrgica com video demonstrativo.
Vítor Gonçalves, Bruno Santiago, Rui Manilha, Vítor Ferreira, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

09h00-10h00 Comunicações Orais IV (SALA B)
Tema: Base do Crânio    
Moderadores: Vara Luiz, Domingos Coiteiro

Cordomas do Clívus - Tratamento Cirúrgico
Domingos Coiteiro1, José Miguéns1, João Levy Melancia1, Miguel Magalhães2

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 2-Serviço de Otorrinolaringologia, IPO Lisboa.

Tratamento Cirúrgico de Neurinomas do Acústico por via da Fossa Média – casuística e revisão da literatura
Luís Miguel Sousa Marques1, Pedro Alberto Escada2, Gonçalo Neto d' Almeida1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Schwanomas vestibulares – Abordagem retrosigmoideia, casuística cirúrgica dos últimos 5 anos do serviço de
Neurocirurgia do HUC-CHUC
Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Costa, Jorge Gonçalves, Hermínio Tão, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de Coimbra

Lesões orbitárias com abordagem neurocirúrgica
Pedro Roque1, Joaquim Monteiro1, Miguel Correia1, João Paulo Cunha2, António Baptista1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Oftalmologia, CHLC, EPE.

Tratamento Cirúrgico de Herniações Meningoencefálicas do Osso Temporal
Luis Sousa Marques1, Filipa Oliveira2

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.
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Glioblastomas do cerebelo - revisão da casuística do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta entre 2007 e
2013.
Vitor Castro Ferreira, Catarina Viegas, Flávia Dias, Andreia Amorim, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

10h00-11h00   Comunicações Orais V (SALA A)
Tema: Tumores    
Moderadores: Armando Rocha, Gil Bebiano

Cirurgia em gliomas de alto grau recidivados: impacto na sobrevida
José Pedro Lavrador, Nuno Simas, Herculano Carvalho
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Gliomas talâmicos na população adulta
José António Moreira da Costa1, Nuno Morais2, Bruno Carvalho2, Rui Vaz2

1-Hospital de Braga; 2-Hospital S. João, Porto.

Linfoma Primário do Sistema Nervoso Central - A discordância da prática com a literatura, num diagnóstico diferen-
cial comum. 
Luís Rocha1, José Eduardo Alves2, Eduardo Cunha1, Mário Gomes1, Ernesto Carvalho1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro Hospitalar do Porto EPE- HGSA.

Meningiomas grau II: estudo retrospectivo entre grau de ressecção e recidiva tumoral em 2 instituições hospitalares
Nubélio Duarte, Bruno Costa, José Luis Alves, Ricardo Velasco, Olinda Rebelo, Ricardo Pereira, Armando Rocha,
Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC, Coimbra.

Carcinomatose Meníngea – série de doentes submetidos a colocação de catéter reservatório de Ommaya para
quimioterapia intratecal
Nuno Simas, José Pedro Lavrador, Herculano Carvalho
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Metástases Intracranianas de Neoplasias da Próstata
Rui Manilha1, Vitor Castro1, Vitor Goncalves1, Cátia Gradil1, Catarina Viegas1, Andreia Amorim1, Joana Boleo
Tome1, Ana Oliveira2, Manuel Cunha e Sa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Garcia de Orta, Almada.

10h00-11h00 Comunicações Orais VI (SALA B)
Tema: Coluna      
Moderadores: J. Lozano Lopes, Sérgio Figueiredo

Ependimomas do filum terminal: avaliação retrospectiva num periodo de 18 anos
Leandro Oliveira, Andreia Soares, Rui Almeida, Carlos Alegria
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga.

Paragangliomas lombares
Lino Fonseca, Dalila Fontes, Amets Sagarribay, Miguel Laia, Victor Gonçalves
Unidade de Otoneurocirurgia e Base do Crânio, Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Central-EPE.

TLIF minimamente invasiva - curva de aprendizagem e complicações
Pedro Santos Silva, Pedro Monteiro, Pedro Alberto Silva, Paulo Pereira, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Hospital S. João, Porto.

Tratamento da patologia degenerativa vértebro-medular em regime de ambulatório – experiência preliminar do
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta.
Vítor Moura Gonçalves, Rui Manilha, Vítor Ferreira, Bruno Santiago, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.
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O papel de membranas de quitosano no processo de ciatrização após laminectomia lombar experimental
Miguel Trigo de Carvalho1, A. M. S. Cabrita2, A. C. Maurício3, S. Geuna4, A. S. P. Varejão5

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2-Departamento de Patologia
Experimental, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra; 3-Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar, Universidade do Porto; 4-Departamento de Ciências Biológicas e Clínicas, Universidade de Turim, Itália; 
5-Departamento de Ciências Veterinárias, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Ressecção minimamente invasiva de schwannoma lombar gigante totalmente extradural. Técnica cirúrgica com
demonstração vídeo
Vítor Moura Gonçalves, Bruno Santiago, Vítor Ferreira, Rui Manilha, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

11h00-11h30  Coffee-break 
Discussão de Posters 2
Tema: Vascular     
Moderador: Armando Lopes

Microscope integrated quantitative analysis of intra-operative indocyanine green fluorescence angiography for blood
flow assessment in cases of dural arteriovenous fistulas associated with spinal hypoperfusion
Ana Luís, Alexandra Santos, Carla Reizinho,Luís Marques, Miguel Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Hematoma epidural no puerpério: Malformação arteriovenosa 
Ângela Bravo, Rodrigo Gorayeb
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Tratamento de Fístula Arterio-Venosa Dural de Alto Débito da Tórcula por cateterização direta do Seio Longitudinal
Superior
Luís Sousa Marques1, Carla Reizinho1, Ana Isabel Luís1, Gabriel Branco2, Sérgio Figueiredo1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neuro-radiologia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Edema encefálico pseudo-hipóxico após clipagem microcirúrgica de aneurisma incidental da artéria cerebral média
Pedro Alberto Silva, Patrícia Polónia, António Vilarinho, António Cerejo, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Levodopa e Estado Vegetativo – Caso Clínico de Hemorragia Intraventricular
Pedro Branco1, Pedro Castanho1, Joana Morgado2, Nuno Reis1

1-Serviço Neurocirurgia, 2-Serviço Neurologia, CHLC

Cervicobraquialgia por aneurisma da artéria subclávia
Ricardo Velasco, Nubélio Duarte, Bruno Costa, José Luis Alves, JG Bento Soares
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Schwannoma vestibular hemorrágico, uma causa rara de hemorragia intracraniana, a propósito de um caso clínico
Dalila Forte, Lino Fonseca, Anabela Nabais, Luís Rosa, Victor Gonçalves
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de São José (CHLC), Lisboa.

Hematoma epidural (HE) à distância e Trombose Venosa Cerebral (TVC) como complicação pós-operatória da remoção
de meningioma – relato de um caso.
Carolina Figueira1, Cícero Silveira2, Pedro Lima2, Ricardo Pestana2, Gil Bebiano3

1-Interna da formação específica em Neurorradiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Hospital
Geral; 2-Assistente Hospitalar em Neurocirurgia, Hospital Central do Funchal; 3-Diretor do Serviço de
Neurocirurgia, Hospital Central do Funchal.
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SALA A

11h30-12h00  Conferência
"O papel dos estudos multimodais nas Neurociências Básica e Clínica“
Miguel Castelo-Branco (Portugal)  
Moderadores: Modesto Cerioni, Ernesto Carvalho 

12h00-12h30  Conferência
"Cerebral Reperfusion“
Saleem Abdulrauf (USA)
Moderadores: Miguel Casimiro, João Paulo Farias 

12h30-13h00   Conferência
"Complex aneurysms“
Saleem Abdulrauf (USA)
Moderadores: Miguel Casimiro, João Paulo Farias 

13h00-14h30 Almoço de Trabalho
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24 MAIO 2013 - 6ª FEIRA (TARDE)

SALA A

14h30-15h00  Conferência
"Cerebral functional anatomy“
Gerado Conesa (Espanha)
Moderadores: Rui Vaz, Ricardo Pereira 

15h00-16h30  Mesa Redonda
"Patologia tumoral“
Moderadores: Rui Vaz, Ricardo Pereira  

"Hemispheric functional neurosurgical oncology for low grade glioma: an update“
Gerardo Conesa (Espanha)

“Estratégia cirúrgica em gliomas de baixo grau” 
Manuel Cunha e Sá (Portugal), Catarina Viegas (Portugal)

“Adenomas invasivos” 
José Landeiro (Brasil)

16h30-17h00  Coffee-break 
Discussão de Posters 3
Tema: Vertebro-medular   
Moderador: Elsa Silva

Sarcoma Granulocítico da Coluna Vertebral: Relato de Caso Clínico e Revisão da Literatura
Abreu Lima, J.; Moreira, R.; Almeida Pinto, A.
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga.

Meningioma dorsal extradural-forma rara de apresentação(caso clinico)
Gonçalo Figueiredo, Luís Rocha, Célia Pinheiro
Serviço Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto.

Malformação cavernosa dorsal epidural. Caso clínico
José Luís Alves1, João Pedro Caetano2, António Peliz1, Marcos Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Ortopedia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Associação de Espondilodiscite Cervical e Endocardite Infecciosa da Válvula Aórtica a Streptococcus bovis
Maria Manuel Santos, Sérgio Livraghi
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Fístula linfática cervical do ducto torácico. Caso clínico 
Nubélio Duarte, Ricardo Velasco, José Luís Alves, Bruno Costa, Maria João Frade, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC, Coimbra.

Oxigenoterapia Hiperbárica em Neurocirurgia: a propósito de 2 casos clínicos
Pedro Monteiro, Paulo Pereira, Joana Oliveira, Rui Vaz
1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde
Mental, FMUP.

Encondroma cervical – Case report
Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Costa, José Alves, Guerreiro Costa, João Santiago, Olinda Rebelo
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de Coimbra.

Instabilidade Occipito-Cervical Associada a Abcesso Retrofaríngeo
Rui Manilha, Vitor Castro, Vitor Gonçalves, Catarina Viegas, Cátia Gradil, Bruno Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.
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Schwannoma dorsal em idade avançada – um caso de sucesso!
Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Jorge Costa, Guerreiro Costa, Joao Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de Coimbra.

17h00-18h00    Comunicações Orais VII (SALA A)
Tema: Outros Temas     
Moderadores: Célia Pinheiro, Maria João Frade

Tratamento cirúrgico de Malformação de Chiari – Casuística do Serviço de Neurocirurgia do CHUC-HUC de 2001 a 2012
(12 anos)
Guerreiro Costa, Miguel Carvalho, Ricardo Pereira, Pedro Cunha, Inácio Reis, Tiago Lima, Jorge Gonçalves,
Hermínio Tão, Francisco Cabrita, Flávia Dias, Raimundo Fernandes, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC-HUC

Malformação de Chiari: Experiência de um centro neurocirúrgico
José Pedro Lavrador, José Miguéns
Departamento de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Lisboa.

Potencial Terapêutico das Integrinas no tratamento do Glioblastoma Multiforme
Diana Matias1, Joana Balça-Silva1, Anália Carmo2, Ana Bela Sarmento-Ribeiro3, Maria Celeste Lopes4

1-Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 2-Universidade de Vasco da Gama, Coimbra e Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra; 3-Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO) e Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra; 4-Centro de Investigação em Meio Ambiente,
Genética e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal e Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra.

Alterações genéticas em glioblastomas avaliadas por “SNP-arrays” e o seu impacto na expressão génica.
Inês Crespo1, Hermínio Tão2, Olinda Rebelo3, Ana Luísa Vital1, Patrícia Domingues1, Ana Belen Nieto4, María
Carmen Patino5, Marcos Barbosa2, Maria Celeste Lopes1, Alberto Orfão6, María Dolores Tabernero7

1-Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, Portugal; Faculdade de Farmácia,
Universidade de Coimbra, Portugal; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
Portugal; 3-Laboratório de Neuropatologia, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Portugal; 4-Centro de Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL), Departamento de Medicina,
Universidade de Salamanca, Espanha; 5-Departamento de Estatística, Universidade de Salamanca, Espanha; 6-
Centro de Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL), Departamento de Medicina, Universidade de
Salamanca, Espanha; Instituto Biosanitário de Salamanca (IBSAL) – Unidade de Investigação do Hospital
Universitário de Salamanca, Espanha; 7-Centro de Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL),
Departamento de Medicina, Universidade de Salamanca, Espanha; Instituto Biosanitário de Salamanca (IBSAL) –
Unidade de Investigação do Hospital Universitário de Salamanca, Espanha; Instituto de Estudios de Ciencias de
la Salud de Castilla y León (IECSCYL)-IBSAL Hospital Universitário de Salamanca, Espanha.

Complicações da radiocirurgia gamma knife: aprendizagens com 500 casos tratados.
Mª Begoña Cattoni
Centro Gamma Knife Hospital CUF Infante Santo (Lisboa)

Missão humanitária em Neurocirurgia - relato de uma experiência
Alexandra Santos, Carla Reizinho, Miguel Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa.

17h00-18h00 Comunicações Orais VIII (SALA B)
Tema: Outros Temas        
Moderadores: Joana Tomé, Gonçalo Costa

Biópsia minimamente invasiva do Seio Cavernoso: nossa experiência e revisão da literatura 
Martin Lorenzetti, Herculano Carvalho, Begoña Cattoni, Goncalves Ferreira, J. Lobo Antunes
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa.
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Descompressão microvascular no espasmo hemi-facial: Qual o lugar da neurofisiologia?
Pedro Monteiro1, Fernando Silveira2, António Vilarinho1, Clara Chamadoira1, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde
Mental – FMUP, 2-Unidade de Neurofisiologia, Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de São João.

Craniectomias descompressivas supratentoriais no traumatismo crânio-encefálico
Osvaldo Lucas Correia Sousa1, Nuno Machado2, Pedro Alberto Pinto Silva1, Rui Manuel Cardoso Vaz1

1-Centro Hospitalar de São João, 2-Facudlade de Medicina da Universidade do Porto.

Drenagens ventriculares externas colocadas no HSM entre 2009 e 2012: indicações, prodecimento e complicações
Maria Manuel Santos, José Pedro Lavrador, Joaquim Teixeira, Diogo Simão, Nuno Simas
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Dilemas Éticos no Traumatismo Crâneo-Encefálico: o Suicídio
José Pedro Lavrador, João Lobo Antunes
Departamento de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Lisboa.

18h00 Assembleia Geral da SPNC (SALA A)

19h30 Transfer para o Jantar

20h30 Visita e Jantar do Congresso “Museum Underground Aliança”



25 MAIO 2013 - SÁBADO (MANHÃ)

SALA A

09h00-10h00 Sessão de Posters Selecionados
Moderadores: Patrícia Polónia, Maria Céu Machado

Mecanismos moleculares da ação da Temozolomida numa linha celular de Glioblastoma
Joana Balça-Silva1,3, Diana Matias1,3, Anália do Carmo1,3, Ana Bela Sarmento Ribeiro1,3,4, Maria Celeste Lopes1,5

1-Centro de Neurociências e Biologia Molecular, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal; 2-Escola
Universitária Vasco da Gama, Coimbra, Portugal; 3-Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra,
Portugal; 4-Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal; 5-Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, Coimbra,
Portugal.

Um caso clinico de Schwannoma frontal intraparenquimatoso 
Leandro Oliveira1, Miguel Afonso1, Filipa Peixoto2, Ana Margarida Rodrigues3, Carlos Alegria1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, 3-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital de Braga.

Astrocitomas do lobo temporal em espelho em gémeos monozigóticos
Pedro Alberto Silva, Osvaldo Sousa, Paulo Linhares, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Lesão tumoral em feixe corticoespinal
Ricardo Moreira, Joao Abreu Lima, Afonso Pinto, Carlos Alegria
Hospital de Braga

Quistos Aracnoideus da Fossa Posterior
Rui Manilha, Vitor Castro, Vitor Goncalves,Cátia Gradil, Catarina Viegas, Andreia Amorim, Manuel Cunha e Sa
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Fístula Caro ́tido-Cavernosa espontânea em associação a Doença Vascular do Colagéneo. Caso clínico
José Luís Alves, José Gustavo Soares, Bruno Costa, José Augusto Costa, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Concussões cerebrais: revisão da literatura e da prática no serviço de urgências
Ângela Bravo, Rodrigo Gorayeb
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

10h00-10h30 Conferência
"Teaching in Neurosurgery“
Saleem Abdulrauf (USA)
Moderadores: António Cerejo, Marcus Rotta

10h30-11h00  Coffee-break 
Discussão de Posters 4
Tema: Trauma e outros temas 
Moderador: J. Gustavo Soares

Pneumocéfalo agudo hipertensivo: emergência neurocirúrgica após drenagem fechada de hematoma subdural crónico
Bruno Carvalho, Pedro Santos Silva, Joana Oliveira, Patrícia Polónia, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Porto.

Síndroma de Kluver-Bucy pós-hematoma epidural: Caso clínico
Edson Oliveira, José Miguéns 
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Portugal.
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Lesão ocupante de espaço de novo, contígua com projéctil intracraniano, 20 anos após traumatismo penetrante
Pedro Monteiro, Pedro A Silva, Joana Oliveira, J. A. Moreira da Costa, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde
Mental - FMUP.

Falsos negativos na utilização de 5-ALA
Alexandra Santos, Carla Reizinho, Miguel Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Egas Moniz – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Aspergiloma cerebral “Multilocular pseudotumor like” num doente imunocompetente
Vítor Castro1, Flávia Dias1, Conceição Marques1, Ana Oliveira2, M. Cunha e Sá1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Leucoencefalopatia com calcificações cerebrais e quistos (Leukoencephalopathy, cerebral calcifications and cysts –
LCC): Caso Clínico
Guerreiro Costa, Hermínio Tão, Ricardo Pereira, Miguel Carvalho, Pedro Cunha, Inácio Reis, Jorge Gonçalves,
Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC-HUC, Coimbra.

Tratamento conservador de complicações secundárias a derivações ventrículo-peritoneais: a propósito 
Maria Manuel Santos, José Pedro Lavrador
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

11h00-11h30 Conferência
"Cerebral Concussion in Sports“
Nina Feddermann (Suíça)
Moderadores: Marcos Barbosa, Raimundo Fernandes

11h30-12h45  Mesa Redonda
"Concussão Cerebral no Desporto: panorama nacional e organização“
Moderadores: Marcos Barbosa, Raimundo Fernandes

Nina Feddermann – FIFA 
Álvaro Carvalho – DGS 
Frederico Varandas – SCP

12h45 Entrega de Prémios Codman e Encerramento
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COMUNICAÇÕES ORAIS



CO01. Estimulação Cerebral Profunda no

tratamento do Distúrbio Obsessivo-

-Compulsivo – experiência inicial 

José Luís Alves1, Manuel Rito1, Ricardo Pereira1, João Relvas2,
Marcos Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Psiquiatria, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.

As técnicas cirúrgicas de Estimulação Cerebral Profunda

(Deep Brain Stimulation – DBS) constituem o culminar de déca-

das de avanços científicos e tecnológicos nas áreas da neuro-

ciência básica e neurocirurgia funcional. A neuroestimulação

representa uma alternativa terapêutica eficaz para o tratamento

de Doenças do Movimento hipo/hipercinéticas refractárias ao

tratamento médico, estando o seu uso actualmente a ser alarga-

do a outras patologias do foro neurológico e psiquiátrico,

incluindo síndrome depressivo major, estados de ansiedade ou

Distúrbio Obsessivo-Compulsivo (Obssessive-Compulsive

Disorder - OCD). Apesar dos avanços significativos na psicotera-

pia/terapia comportamental e farmacoterapia, uma considerá-

vel percentagem dos doentes diagnosticados com OCD não

demonstram melhorias clinicamente relevantes, sublinhando a

importância do papel futuro que a DBS deverá vir a assumir no

tratamento deste tipo de distúrbio. As modernas técnicas este-

reotáxicas, apontando a alvos específicos nos Gânglios da Base

com vista a electroestimulação reversível, permitem causar um

menor dano cerebral, implicando maior rapidez no processo e

menor taxa de efeitos secundários, nomeadamente ao nível da

reactividade emocional e motivação pessoal. Os autores descre-

vem a experiência inicial do Serviço de Neurocirurgia do Centro

Hospitalar e Universitário de Coimbra no tratamento cirúrgico

de OCD, com a descrição de 4 casos clínicos. Em todos os casos,

com impacto negativo da doença na esfera sócio-económica e

vida pessoal/familiar do doente, registou-se melhoria clínica sig-

nificativa. A avaliação pré e pós-operatória incluiu necessaria-

mente uma vertente neurológica, neurorradiológica e neuropsi-

quiátrica. Faz-se igualmente referência ao contexto histórico

desta técnica cirúrgica, indicações e outcomes descritos na lite-

ratura actual, alvos terapêuticos e mecanismos de acção, assim

como descrição geral dos componentes tecnológicos envolvidos.

As questões relevantes, no que diz respeito à selecção dos

pacientes e localização/colocação dos eléctrodos, devem ser

abordadas numa perspectiva de investigação multidisciplinar,

incluindo contributos de ensaios clínicos adequados, estudos de

imagem (Ressonância magnética convencional / funcional, PET,

tractografia) e estudos genéticos. A DBS, encarada actualmente

como uma opção promissora para o tratamento de OCD e outros

distúrbios psiquiátricos, é uma técnica segura e eficaz, a ser exe-

cutada por uma equipa multidisciplinar dedicada, na qual a ver-

tente cirúrgica deverá ser considerada apenas parte de um pro-

grama abrangente, no qual se incluam também acompanha-

mento psiquiátrico e neurológico adequados.

CO02. Estimulação cerebral profunda na
Síndrome de Gilles de La Tourette (SGT)
grave e refractária: seguimento 2 anos
após intervenção

Clara Chamadoira1, João Massano2, Paulo Linhares1, Maria Jose
Rosas2, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, Hospital São
João, Porto.

Introdução: A síndrome de Gilles de la Tourette (SGT) é uma
doença crónica complexa, caracterizada por tiques vocais e
motores limitantes. Na maior parte dos casos existem alterações
do comportamento como pensamentos obsessivos e compul-
sões. A sua fisiopatologia permanece pouco conhecida. O trata-
mento convencional consiste em terapêutica farmacológica e
comportamental. Para os doentes que sofrem efeitos adversos
graves ou que não respondem ao tratamento farmacológico e
psicoterapia, a estimulação cerebral profunda (ECP) representa
uma alternativa de tratamento. 

Caso clínico: Rapaz de 15 anos de idade com tiques motores
e vocais de início aos 8 anos de idade. Tiques motores tornaram-
se graves e muito frequentes, um dos quais provocando lesão
mentoniana pelo embate repetitivo e violento com o joelho.
Verificada refractariedade a múltiplos fármacos de varios gru-
pos e a psicoterapia. Após análise e discussão da evidencia foi
decidida cirurgia, com ECP bilateral com alvo no GPi ântero-
medial. Verificou-se melhoria imediata de tiques (escala YGTSS)
no pós-operatório, que se manteve até cerca de 1 ano após o
procedimento, altura em que se verificou deterioração clínica.
Após se ter constatado integridade do sistema de estimulação e
correcto posicionamento dos electrodos, foi realizado ajuste da
estimulação eléctrica, com melhoria imediata e de forma sus-
tentada (última observação aos 2 anos após ECP). Houve
melhoria das obsessões e compulsões (excala YBOCS) a partir
dos 3 meses pós-cirurgia, deterioração ao ano e melhoria a par-
tir daí após o ajuste dos parámetros da estimulação. A ansieda-
de, depressão, percepção do estado de saúde e qualidade de
vida seguiram padrões semelhantes. 

Conclusão: Neste primeiro caso de SGT grave e refractária
tratada com ECP em Portugal demonstra-se melhoria significa-
tiva de tiques, obsessões/ compulsões, ansiedade, depressão,
percepção do estado de saúde e qualidade de vida aos 2 anos
após a cirurgia. Uma eventual tolerabilidade à ECP na SGT é
ultrapassável ajustando os parâmetros de estimulação eléctrica.

CO03. Substituição de gerador de impulsos
em doentes submetidos a estimulação
cerebral profunda

Sergio Salvador1, Clara Chamadoira1, Pedro Barros2, Bruno
Carvalho1, Maria Jose Rosas1

1-Unidade de Doenças do Movimento, Hospital de São João, Porto;
2-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Introdução: A estimulação cerebral profunda (ECP) transfor-
mou-se numa opção terapêutica para diversas doenças do movi-
mento refractárias à terapêutica médica. A duração limitada da
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bateria dos geradores de impulsos não recarregáveis requer a sua
substituição periódica. Os doentes submetidos a ECP podem
necessitar de múltiplas substituições ao longo da sua vida, com
os riscos inerentes aos vários procedimentos. Trabalhos recentes
apontam para uma taxa de complicações infecciosas acrescida
em relação ao procedimento cirúrgico primário. 

Objectivos: Os nossos objectivos foram a determinação da
duração média da bateria dos geradores de impulsos nos doen-
tes submetidos a ECP bem como analisar a taxa de complica-
ções associadas ao procedimento de substituição. 

Métodos: Foi realizada uma revisão retrospectiva dos regis-
tos cirúrgicos e processos clínicos de 74 doentes consecutivos
submetidos a ECP e pelo menos uma substituição do gerador de
impulsos em contexto de “fim de vida” da bateria, no período
compreendido entre 2005-2012. 

Resultados:No período considerado, um total de 74 doentes
(95,9% com Doença de Parkinson, 4,1% com distonia generali-
zada secundária) foi submetido a cirurgia de substituição do
gerador de impulsos (Kinetra/ Activa PC- Medtronic®); 5 doen-
tes realizaram duas substituições. A duração média das baterias
foi de 52,8+/- 3,2 meses (12-82 meses). Não se verificaram dife-
renças significativas na duração dos geradores primários vs sub-
sequentes. Em 4 doentes ocorreu infecção do sistema com
ponto de partida no gerador de impulsos- taxa de infecção de
5,1%. Em todos os casos foi necessária a remoção completa do
sistema de ECP. 

Discussão: Dez anos após o inicio da ECP como opção tera-
pêutica em Portugal, tornou-se para nós necessária uma refle-
xão sobre as complicações associadas às substituições dos gera-
dores de impulsos. É actualmente discutida a possível utilização
de baterias recarregáveis, de forma a evitar as complicações ine-
rentes a um novo procedimento.

CO04. Estimulação do Núcleo Anterior do
Tálamo para o Tratamento da Epilepsia -
Experiência Inicial do Hospital de Santa
Maria, Lisboa 

Alexandre Rainha Campos1, António Gonçalves-Ferreira1, Carlos
Morgado2, Carla Bentes3, Ana Rita Peralta1, Ana Catarina Santos4,
João Reis5, José Pimentel3

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neuroradiologia, 
3-Serviço de Neurologia, CHLN-HSM, Lisboa; 4-Lab. Linguagem da
FM, Lisboa; 5-Serviço de Psiquiatria do CHLN-HSM, Lisboa.

Introdução: A Estimulação Cerebral Profunda (ECP) é uma
nova modalidade terapêutica para a epilepsia refractária. O
principal alvo é Núcleo Anterior do Tálamo (NAT), uma estrutu-
ra chave dentro do sistema límbico e a ECP do NAT permite
diminuir as crises límbicas como o estudo SANTE revelou. O
estudo presente destina-se a avaliar o resultado deste procedi-
mento nos nossos doentes tratados entre 2011 e 2013. 

Métodos: Foram implantados 7 adultos (5 mulheres e 2
homens) bilateralmente com eléctrodos ECP nos NAT. A idade
variou entre 23-47 (média: 34 anos). Os doente tinham todos
epilepsia temporal (4 bilaterais, 1 multicêntrica). Três tinham já
sido submetidos previamente a outro tipo de cirurgia da epilep-
sia: um estimulador vagal e dois com amigdalohipocampecto-

mia (um com remoção ainda de displasia temporal). Todos os 7

doentes foram operados sob anestesia geral. As trajetórias usa-

das para atingir o NAT foram transventriculares em 3, extraven-

triculares em 3 e mista (trans à direita e extra à esquerda) num

doente. Não houve morbilidade cirúrgica significativa. Os parâ-

metros de estimulação usados inicialmente foram iguais aos do

estudo SANTE. O seguimento pós-operatório varia entre os 2 e

os 25 meses. 

Resultados: Em relação à frequência de crises, houve uma
redução moderada em 4 doentes e marcada num. Em relação à

intensidade e duração de cada crise, houve redução em 5. Dois

doentes deixaram de ter “drop atacks” e um deixou de ter genera-

lizações secundarias das suas crises. Todos os doentes sentiram

uma melhoria subjectiva da sua epilepsia e qualidade de vida. 

Discussão: A ECP dos NAT parece ser uma terapia paliativa
eficaz para casos complexos de epilepsia quando não existe

mais nenhum tipo de cirurgia resectiva a propor. A frequência

de crises pode ser reduzida e a gravidade das mesmas também.

Para se poder tirar conclusões fiáveis sobre este efeito, é neces-

sário haver um registo exaustivo das crises antes e após a

implantação. As indicações precisas para seleção de candidatos

ainda não estão estabelecidas e é necessário haver mais estudos

de qualidade sobre a eficácia desta terapêutica. 

Conclusões: A nossa série de ECP-Nat para a epilepsia mos-
tra resultados positivos especialmente na redução da gravidade

das crises e melhoria da qualidade de vida dos doentes.

CO05. Cirurgia de Epilepsia frontal sem
lesão na RM - a propósito de três casos
operados no Centro de Cirurgia da Epilepsia
do Porto - Hospital Santo António

Eduardo Procaci da Cunha, Luís Rocha, Rui Rangel
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto.

O tratamento cirúrgico de uma epilepsia refratária não-

lesional oferece um desafio a toda equipe multidisciplinar. O

estudo não-invasivo é muitas vezes inconclusivo, sendo neces-

sário, na maioria das vezes, complementar com estudo invasi-

vo. Por sua vez, a escolha da zona cerebral a ser estudada tam-

bém pode ser problemática, tendo em conta a dificuldade em

perceber o circuito de propagação das crises e, dessa forma,

onde os elétrodos deverão ser posicionados para definir corre-

tamente a zona irritativa.

A comunicação tem como objetivo apresentar três casos

estudados com elétrodos invasivos, sendo que em dois deles

com elétrodos profundos para além de grelha subdural. Todos

os doentes foram posteriormente submetidos a ressecção da

zona irritativa, tendo em conta os limites funcionais do cérebro.

Nesse sentido será descrito um breve resumo do estudo não-

invasivo inicial, a escolha e o método para estudo invasivo, e,

por fim, a técnica cirúrgica e o método de monitorização intrao-

peratório. Embora o tempo de seguimento seja curto (entre três

a seis meses), todos os três doentes estão, até o momento, sem

crises convulsivas.
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CO06. Papel da cirurgia transfenoidal na
Doença de Cushing persistente ou
recorrente

Bruno Carvalho, Josué Pereira1, Patrícia Polónia1, Davide
Carvalho2, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Endocrinologia, Centro
Hospitalar de São João, Porto.

Introdução: A abordagem aos doentes com doença de
Cushing não curada constitui um importante desafio terapêuti-
co. As taxas de remissão após cirurgia transfenoidal variam
entre 65-90 %, sendo que a taxa de recorrência após cirurgia
transfenoidal inicial eficaz varia entre 5-25%. O objectivo deste
estudo foi rever retrospectivamente a eficácia funcional e as
complicações da re-intervenção cirúrgica transfenoidal na D.
Cushing persistente ou recorrente. 

Material e métodos: Foram avaliadas retrospectivamente as
taxas de remissão e as complicacões após re-intervenção cirúr-
gica transfenoidal por doença de Cushing persistente ou recor-
rente, em 7 doentes, de um total de 38 casos com doença de
Cushing tratados cirurgicamente no nosso hospital entre 2002-
2012. A remissão foi definida como o desaparecimento de sinto-
mas de hipercortisolismo com níveis basais de cortisol sérico <
50 nmol/l 24–48 h após desmame de corticoterapia e/ou
supressão dos níveis séricos de cortisol < 50 nmol/l após prova
de supressão com dexametasona 1 mg durante os primeiros 3
meses após cirurgia. 

Resultados: Dos 38 doentes com doença de Cushing foram
identificados 7 doentes com doença persistente após a primeira
cirurgia (taxa de sucesso de 82%), 3 dos quais foram re-opera-
dos. Dois destes encontram-se actualmente curados e um man-
tém doença activa. Dos 31 doentes inicialmente curados, foram
identificados 4 com doença recorrente (taxa de recorrência de
13%) entre 2 a 8 anos após a cirurgia. Destes, 3 ficaram curados
e um não alcançou a remissão após re-intervenção. O hipopitui-
tarismo foi a complicação mais frequente (4 doentes). Outras
complicações: hemorragia do seio cavernoso (1), fistula de LCR
(1) e diabetes insípida (1). 

Conclusão: A re-intervenção cirúrgica por via transfenoidal
continua a ser a primeira opção terapêutica a considerar nos
doentes com doença de Cushing persistente ou recorrente, per-
mitindo nesta série a cura em 71 % (5/7) dos casos.

CO07. Neuroendoscopia na hidrocefalia e
patologia intraventricular

Amets Sagarribay Irañeta, Miguel Correia, Lino Fonseca, Lia
Pappamikail, Mário Matos
Centro Hospitalar de Lisboa Central-EPE

Introdução: A Neuroendoscopia tem-se revelado útil na prá-
tica neurocirúrgica, sendo neste momento um instrumento
habitual no bloco operatório, nomeadamente no tratamento da
hidrocefalia e da patologia intraventricular. Os autores apresen-
tam a sua experiência, enfocando os aspectos técnicos, as difi-
culdades sentidas e os resultados obtidos. Materiais e métodos:
Revisão dos doentes operados pelos autores no Serviço de

Neurocirurgia do H. São José e na Unidade de Neurocirurgia
Pediátrica do H. Dona Estefânia, no período compreendido
entre Janeiro de 2009 e Janeiro de 2013. Revisão da literatura e
comparação dos resultados observados nesta série. São tam-
bém apresentadas imagens intraoperatórias, com os pormeno-
res técnicos mais relevantes, as dificuldades e as complicações
observadas durante os procedimentos realizados. 

Resultados: Para o tempo delimitado, foram operados 28
doentes, com idades compreendidas entre os 3 meses e os 75
anos (65% de idade pediátrica). Realizaram-se 38 procedimen-
tos cirúrgicos: 24 terceiro ventriculostomias; 3 aquedutoplas-
tias; 4 fenestrações/ marsupializações de quistos; 4 septosto-
mias; 2 foraminoplastias; e 1 exerese de glioma do Septum
Pellucidum. As patologias mais frequentes foram: estenose do
aqueduto de Sylvius (71%); quistos aracnoideus e intraventricu-
lares (14%); isolamento ventricular secundário a processos
infecciosos/ infamatórios e tumorais (11%). O sucesso da ven-
triculostomia no tratamento da hidrocefalia obstrutiva foi de
75% (90% excluindo os doentes com idade inferior a 1 ano).
Relativamente aos quistos aracnoideus e intraventriculares,
todos foram resolvidos com sucesso assim como não foi neces-
sária a colocação de shunt nos doentes que apresentavam ven-
trículos isolados. Como complicações, referem-se dois casos de
hemorragia intra-ventricular, sem consequências no pós-opera-
tório, e um hematoma subdural subagudo, drenado 2 meses
após intervenção. Estes resultados foram coincidentes com as
séries da literatura revista. 

Conclusões: Esta técnica justifica-se pela elevada taxa de
sucesso, pela segurança que oferece e pela redução da necessi-
dade de colocação de dispositivos artificiais para a derivação de
LCR, prevenindo complicações. 

CO08. Ventriculostomia endoscópica do III
ventrículo no tratamento da hidrocefalia
obstrutiva em idade pediátrica

Ricardo Velasco1, Joana Pedrosa Pinto2, José Gustavo Bento Soares1,
José Augusto Costa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A indicação para procedimentos endoscópicos tem conheci-
do um aumento constante e significativo, fruto dos avanços no
arsenal cirúrgico disponível e no aperfeiçoamento das técnicas
operatórias existentes. Neste contexto, a ventriculostomia
endoscópica do III ventrículo (VET) tem-se afirmado de forma
consensual como técnica minimamente invasiva de eleição no
tratamento da hidrocefalia obstrutiva. Neste trabalho, os auto-
res avaliaram o papel da VET no tratamento primário da hidro-
cefalia obstrutiva e como procedimento alternativo à revisão de
sistema de derivação de líquido cefalorraquidiano disfuncional.
Efectuou-se uma análise retrospectiva dos registos clínicos,
relatos operatórios e ressonâncias magnéticas antes e após o
procedimento para determinar o sucesso do mesmo. Foram
incluídos doentes com um mínimo de 12 meses de follow-up.
Entre Fevereiro de 2000 e Março de 2012 foram efectuadas 47
VET em doentes com idade pediátrica. A ventriculostomia
endoscópica do III ventrículo é uma técnica segura e com eleva-
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da eficácia no tratamento de doentes com hidrocefalia obstruti-
va em idade pediátrica. Tem o benefício acrescido de obviar as
complicações associadas à derivação ventriculoperitoneal e um
baixo custo associado.

CO09. Craniossinostoses - Experiência do
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia
de Orta

Rui Manilha1, Vitor Castro1, Vitor Goncalves1, Andreia Amorim1,
Paula Rodeia1, Catarina Viegas1, Cátia Gradil1, Nuno Cristino1,
Sara Conde2, Jose Parreira2, Manuel Cunha e Sa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital
Garcia de Orta, Almada.

As craniossinostoses caracterizam-se pelo encerramento
precoce das suturas cranianas e são, tradicionalmente, classifi-
cadas em sindrómicas e não-sindrómicas. As craniossinostoses
não sindrómicas correspondem aproximadamente a 85% dos
casos e são classificadas em termos fenotípicos, de acordo com
a sutura envolvida. Considera-se ainda que o encerramento pre-
coce destas suturas se deve a uma combinação de factores gené-
ticos e ambientais. Propomos descrever a experiência do
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta, em colabo-
ração com o Serviço de Cirurgia Plástica e Pediatria, na aborda-
gem mulitdisciplnar desta patologia desde 1999. Desta forma
reunimos 35 doentes: 14 escafocefalias, 10 trignocefalias, 8
Plagiocefalias e 3 braquicefalias.

CO10. Correcção cirúrgica de
craniossinostoses e manuseamento
anestésico – revisão de 20 casos clínicos

Sérgio Salvador1, Joana Oliveira1, Marcos Gouveia2, Ana Leão2,
Josué Pereira1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anestesiologia, Hospital
de São João, Porto.

Introdução: A cirurgia das craniosinostoses é multidiscipli-
nar, cirurgicamente exigente e de difícil equilíbrio anestésico.
Pratica-se num grupo etário muito jovem, sujeito a eventuais
perdas sanguíneas significativas. A determinação e reposição
precisas dessas perdas constitui uma preocupação anestésica
importante. 

Material e métodos: Os autores revêem a sua série de 20
doentes operados (16 do sexo masculino) no período de Março
de 2010 a Dezembro de 2012. Correspondeu a 10 craniosinosto-
ses coronais unilaterais, 2 bilateralais, 5 escafocefalias e 3 trigo-
nocefalias, com idades compreendidas entre os 9 e os 21 meses.
Avaliam-se características dos doentes, procedimentos cirúrgi-
cos, manuseamento anestésico e hemodinâmico, e duração de
estadia hospitalar. 

Resultados: O tempo médio de internamento foi de 10 dias
(mediana de 8, primeiras 24 horas na UCIP). Não houve morta-
lidade, nem morbilidade relevante. A anestesia foi geral balan-
ceada. A reposição sanguínea foi realizada com colóides e cris-
talóides, e GRs: a diminuição do tempo de indução (30 min a 3
h, média de 1 hora e 10 min) e do tempo cirúrgico (de 1 a 7
horas, média 3 horas e 15 min) ao longo do período aqui revisto
foi acompanhado por uma redução dos volumes totais de GR

transfundidos (variação de 0 a 550 ml, média de 117 ml). O Htc
no fim da cirurgia foi sempre igual ou superior ao existente no
início da cirurgia. Não houve qualquer tipo de complicações
relacionadas com as transfusões. São ainda apresentados os
resultados estéticos e aspectos pertinentes da técnica cirúrgica. 

Conclusão: É importante uma correcta monitorização, con-
trole e reposição de perdas hemáticas durante este tipo de neu-
rocirurgia pediátrica. O material de fixação craniana pode per-
mitir diminuir o tempo operatório final. A existência de uma
equipa diferenciada em Neurocirurgia pediátrica com experiên-
cia neste tipo de patologia é determinante. 

CO11. Disseminação leptomeníngea de um
astrocitoma pilocítico cervical numa
criança. Relato de caso e revisão da
literatura.

Vítor Moura Gonçalves, Rui Manilha, Vítor Ferreira, Andreia
Amorim, Nuno Cristino, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

A diseminação leptomeníngea de gliomas medulares de
baixo grau é bastante rara. Os autores apresentam um caso de
diseminação leptomeníngea numa criança de 14 anos com um
astrocitoma pilocítico intramedular cervical diagnosticado em
contexto de cervicalgia e alteração da marcha. Da investigação
clínico-imagiológica apurou-se a presença de uma massa intra-
medular C3-C7. Sem evidência de outras lesões, nomeadamen-
te intracranianas supra ou infratentoriais. Foi operado tendo
sido submetido a laminoplastia C3-C7 e remoção tumoral sub-
total. A cirurgia decorreu sem intercorrências, mas no pós-ope-
ratório verificou-se hemiparésia esquerda transitória de novo,
grau 4+, de predomínio braquial e distal, de que recuperou com
tratamento de Medicina Física e Reabilitação. O resultado histo-
lógico foi compatível com astrocitoma pilocítico. Quatro meses
após a cirurgia, apresentou um episódio de cefaleia holocrania-
na, náuseas, vómitos, alteração na marcha e desorientação tem-
poro-espacial. Repetiu o estudo imagiológico que documentou
reforço de sinal difuso leptomeníngeo após administração de
gadolínio, tanto intracraniano como perimedular (predominan-
temente a nível cervical), sugerindo disseminação neoplásica
leptomeníngea, sem evidência de recorrência da lesão intrame-
dular. Foi encaminhado para tratamentos adjuvantes com qui-
mioterapia. Dois anos e quatro meses após a cirurgia inicial,
diagnosticou-se hidrocefalia, tendo sido submetido à colocação
de sistema de derivação ventrículo-peritoneal com melhoria clí-
nica e imagiológica. O resíduo tumoral cervical intramedular
manteve-se estável, sem evidência de progressão. Este caso ilus-
tra um caso raro de diseminação leptomeníngea de um astroci-
toma pilocítico intramedular numa criança.

CO12. Meduloblastomas em idade pediátrica

Joana Oliveira1, Pedro Alberto Silva1, Josue Pereira1, Maria João
Gil-da-Costa2, Margarida Ayres-Basto3, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço Hemato-Oncologia Pediátrica,
3-Serviço de Neurorradiologia, CHSJ – Hospital S. João, Porto.

Introdução: Os tumores encefálicos constituem a neoplasia
sólida maligna mais frequente em idade pediátrica. Neste âmbi-
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to, as lesões infratentoriais são uma maioria, apresentam um
desafio diagnóstico e o tratamento passa frequentemente pela
intervenção cirúrgica enquadrada numa perspectiva multimodal. 

Métodos: Os autores efectuaram uma análise retrospectiva
dos pacientes com meduloblastomas orientados pelo Grupo
Multidisciplinar de Neuro-Oncologia Pediátrica do Hospital de
S. João num espaço de 18 anos (1993 a 2010).
Procedeu-se à revisão de processos clínicos com vista ao

estudo de dados biográficos, forma de apresentação, demora no
diagnóstico, estadiamento, tratamento de hidrocefalia, cirurgia
(grau de remoção, complicações directas), tratamento comple-
mentar e outcome clínico. Efectuou-se análise de sobrevivência
(Kaplan-Meyer) global e paramétrica (grupo etário, estadio). Foi
também colhida informação da consulta de Psicologia Infantil.

Resultados: A amostra incluiu um total de 39 doentes. A
mediana de idades na apresentação foi de 5 anos (4 meses -15
anos), e 66,7% dos pacientes eram do sexo masculino. O tempo
mediano de follow-up foi de 44 meses (2-228meses).
Em 59% dos pacientes operados, foi conseguida remoção

total; em 38,5% a remoção foi incompleta. Todos os doentes
cumpriram tratamento complementar (QT, QT+RT) de acordo
com o estadio e idade. A mortalidade no tempo de seguimento
foi de 41%, e variou de forma significativa com o estadio. A
maioria dos doentes seguidos apresentou no entanto morbili-
dade neurológica e/ou neuropsicológica.

Conclusões: Os autores concluem que o tratamento deste
tipo de lesões deve ser feito em centros diferenciados multidis-
ciplinares, de modo a permitir sobrevidas optimais, e que existe
uma morbilidade inerente, quer à doença, quer aos tratamen-
tos, que importa reconhecer.

CO13. Malformações cavernosas em
localização eloquente

Nuno Morais1, José António Moreira da Costa2

1-Hospital de Braga, Braga; 2-Hospital de S. João, Porto.

Malformações cavernosas em localização eloquente
Introdução As malformações cavernosas (MC) são lesões vascu-
lares, representando 5 a 10% das malformações vasculares do
sistema nervoso central. Setenta a 80% têm localização supra-
tentorial, 15% infratentorial, 5% medulares e alguns casos nos
nervos cranianos. Apesar da sua natureza benigna, as MC
podem causar considerável morbilidade, especialmente em
áreas mais eloquentes. 

Objectivos: Descrevem-se as abordagens cirúrgicas, resulta-
dos clínicos, imagiológicos e follow-up de 11 doentes com
MC´s em localização eloquente operadas pelos autores.
Métodos Foram revistos retrospectivamente os dados epide-
miológicos, sintomas de apresentação, abordagens cirúrgicas,
morbi/mortalidade e resultados em termos neurológicos, ima-
giológicos e de follow-up de 11 doentes com MC’s submetidas a
cirurgia no Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Braga. 

Resultados: A apresentação clínica mais frequente foi
hemorragia e epilepsia. A localização mais frequente foi o tála-
mo (3 casos), seguida dos nervos cranianos (quiasma e trigé-
mio), bulboprotuberancial (1 caso), medular, área pré-motora,
área pós-motora, cíngulo pós-motor e gyrus temporal superior

esquerdo posterior. A exérese foi total em todos os casos. Os

resultados cirúrgicos e imagiológicos foram aceitáveis, apesar

de a morbilidade dos doentes submetidos a cirurgia não ser des-

prezável. 

Conclusões: A ressecção de MC’s em localização eloquente é
exequível recorrendo a diversas abordagens cirúrgicas, tendo

em conta a localização topográfica da lesão. Considerando o

potencial de morbilidade e mortalidade associado às MC’s em

localização eloquente, a cirurgia é a modalidade mais efectiva

de tratamento.

CO14. Monitorização multimodal durante a
interrupção circulatória temporária em
cirurgia de aneurismas da artéria cerebral
média: a rede colateral

Pedro Alberto Silva, António Vilarinho, António Cerejo, Celeste
Dias, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto.

Introdução: A clipagem microcirúrgica mantém hoje um
papel importante no tratamento de aneurismas da artéria cerebral

media, com ou sem história de ruptura. A oclusão arterial proxi-

mal temporária, uma técnica frequentemente aplicada para pro-

mover a segurança da dissecção do aneurisma e/ou controlo de

hemorragias intraoperatórias, apresenta o risco de isquemia dis-

tal, dependendo do período temporal de interrupção circulatória,

anatomia local e do fundamental fluxo sanguíneo colateral. A

monitorização intraoperatória, através de técnicas diversas, tem o

potencial de aportar informação em tempo real ao cirurgião e

contribuir para a tomada de decisões durante o procedimento. 

Métodos: Doentes consecutivos submetidos a cirurgia por
aneurisma da artéria cerebral média foram admitidos. Após cra-

niotomia pterional, procedeu-se à monitorização em tempo

real da pressão tecidular de oxigénio (PbtO2) circunvolução

temporal média ipsilateral, e realizou-se videoangiografia com

verde de indocianina imediatamente após clipagem temporária

do segmento M1, durante a oclusão arterial, numa tentativa de

estudar o fluxo sanguíneo retrógrado. 

Resultados: Cinco doentes, todas do sexo feminino, de idade
compreendida entre os 30 e os 69 anos, foram admitidas no

estudo. Em quatro casos, a cirurgia foi precedida de hemorragia

subaracnoideia; no caso restante não havia história médica pré-

via sugestiva de ruptura aneurismática. A oclusão arterial proxi-

mal temporária resultou em descidas reprodutíveis da pressão

tecidular cerebral de oxigénio. No mesmo período e em todos os

casos, houve evidência videoangiográfica de fluxo sanguíneo

retrógrado ao longo do complexo distal da artéria cerebral

média, em extensão variável.

Discussão: O fluxo sanguíneo colateral tem o potencial de
repreencher rapidamente o complexo da artéria cerebral média

durante a oclusão arterial temporária, com implicações cirúrgi-

cas e funcionais. As diferenças na amplitude do decréscimo de

PbtO2 e no fluxo retrógrado podem representar de forma indi-

reta a rede colateral disponível.
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CO15. Malformações Artério-venosas:
Casuística do Centro Hospitalar Lisboa
Central

Branco, P; Fonseca, L; Pappamikail, L; Castanho, P; Luiz, CV
Serviço Neurocirurgia do CHLC, Lisboa.

Introdução: Malformação artério-venosa (MAV) é uma pato-
logia vascular congénita, com baixa incidência na população. A
principal forma de apresentação é a hemorragia (3-4% ano).
Esta complicação é a maior responsável pela morbi-mortalida-
de associada. As alternativas terapêuticas são: Cirurgia,
Radiocirurgia e Embolização. Não existe nenhum critério defi-
nido sobre qual o melhor tramento, devendo ser decidido caso
a caso. 

Métodos: Avaliaram-se retrospectivamente os doentes com
diagnóstico de MAV entre 2008 e 2012, recolhendo a idade, sexo,
data de diagnóstico e sintomas de apresentação. Caracterizou-
se a MAV segundo classificação de Spetzler-Martin e identifica-
ram-se os factores de risco conhecidos para hemorragia.
Agruparam-se os doentes segundo a terapêutica instituída,
caracterizando-se a sua eficácia e complicações e avaliou-se o
outcome dos doentes. 

Resultados: Foram analisados 64 doentes, com uma idade
média de 44,5 ± 17,5 anos, 52% do sexo masculino. A apresenta-
ção clínica mais frequente foi a hemorragia (50% dos casos),
seguida pela crise convulsiva inaugural. A maioria das malfor-
mações foi classificada como grau II de Spetzler-Martin. 42%
das MAVs foram submetidas a cirurgia, 20% a radiocirurgia e
26% a embolização. Seis doentes receberam terapêutica combi-
nada e cinco doentes não receberam qualquer terapêutica.
Relativamente à eficácia, em 27% dos casos obteve-se exclusão
parcial da MAV; a maioria destes submetidos a embolização iso-
lada. 9 doentes tiveram agravamento do estado neurológico,
dos quais 6 tiveram nova hemorragia. Mortalidade foi de 6,25%
(4/64). Mais de 50% dos doentes teve alta com défices ligeiros ou
sem défices, sendo a maioria dos défices graves secundária à
hemorragia inicial. 

Conclusões: Após revisão da casuística do Serviço constata-
se que se consegue tratar multidisciplinarmente e de forma efi-
caz esta patologia. A cirurgia consegue remoção completa na
maioria dos casos, contrariamente à embolização que só o con-
segue em 27%. A terapêutica combinada poderá revelar-se uma
boa alternativa em casos selecionados, aumentando o grau de
eficácia. 

CO16. Elevação de IL-6 no LCR de doentes
com HSA por ruptura aneurismática
submetidos a DLE: estudo prospectivo
randomizado

Miguel Carvalho1, Ricardo Pereira1, Francisco Cabrita2, Guerreiro
Costa1, Marcos Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar
Tondela-Viseu.

O volume da hemorragia subaracnoideia (HSA) e a resposta
inflamatória do Sistema Nervoso Central, em particular, níveis

elevados de interleucina-6 (IL-6), têm sido correlacionados com
o desenvolvimento de vasospasmo após HSA. Avaliar o efeito da
drenagem lombar externa (DLE) e o papel da IL-6 no líquido
céfalo-raquidiano (LCR) no desenvolvimento de vasospasmo.
Num período de 3 anos foram randomizados, para colocação de
DLE ou controlo, 45 doentes consecutivos, com: Hemorragia
subaracnoideia por rotura de aneurisma cerebral com tempo de
evolução não superior a 24 horas e Fisher grau 3 em tomografia
computorizada crânio-encefálica (TC-CE). Foram excluídos os
doentes com idade inferior a 18 ou superior a 65 anos, Score de
Glasgow inferior ou igual a 8 ou sinais de herniação cerebral em
TC-CE. Nos doentes com DLE foram realizadas medições diá-
rias de IL-6 no LCR durante 10 dias. O outcome primário é o
desenvolvimento de vasospasmo clínico. Não se verificou dife-
rença (p=0.892) na frequência de vasospasmo clínico entre os
grupos com DLE e o grupo controlo. A média dos valores diários
de IL-6 foi semelhante independentemente do desenvolvimen-
to ou não de vasospasmo excepto para o 4º dia pós-HSA. A ele-
vação dos valores de IL-6 precede em 24 horas o desenvolvi-
mento de vasospasmo. Na análise de sub-grupos verificam-se
médias de valores de IL-6 mais elevadas (p=0.0487) para os
doentes com HSA grau 3 (utilizando escala de Fisher modifica-
da). A presença de DLE não parece diminuir a incidência de
vasospasmo após HSA. A associação com elevação de IL-6 é
sugerida pela elevação desses valores 24 horas antes do desen-
volvmento de vasospasmo e por valores mais elevados num
grupo de alto risco.

CO17. Tratamento cirúrgico de malformação
arteriovenosa perimedular - vídeo cirúrgico.

Pedro Santos Silva, Paulo Pereira, António Vilarinho, Pedro
Monteiro, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Hospital S. João, Porto.

Introdução: As malformações arteriovenosas perimedulares
são lesões raras que normalmente se apresentam sob a forma de
fístula arteriovenosa a nível dural ou perimedular. O tratamento
cirúrgico destas lesões tornou-se pouco comum. Os autores
apresentam um caso clínico ilustrado com um vídeo da inter-
venção cirúrgica.

Caso Clínico: Homem de 72 anos com quadro de paraparésia
rapidamente progressiva. Foi identificada em angiografia medu-
lar uma fístula arteriovenosa intradural extramedular na depen-
dência da artéria espinhal anterior, com ponto fistuloso em D2-
D3 com drenagem venosa no sentido descendente pelos plexos
perimedulares, no entanto não foi possível o cateterização do
ponto fistuloso para tratamento endovascular. O doente foi sub-
metido a intervenção cirúrgica, sob monitorização neurofisioló-
gica (potenciais evocados somatossensitivos, potenciais evoca-
dos motores e onda D). Após laminotomias D1-D2 e durotomia
mediana observou-se um nidus venoso arterializado perimedu-
lar posterior com veia de drenagem tortuosa ectasiada com tra-
jecto descendente, após visualização de artérias em continuida-
de entre o nidus e a face ventral da medula, à direita e à esquer-
da do cordão medular procedeu-se à clipagem provisória daque-
las com verificação de redução de fluxo e escurecimento do
nidus e veia de drenagem. Estas artérias foram coaguladas e divi-
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didas, assim como várias arteríolas de origem medular dorsal

que nutriam o nidus, por fim a veia de drenagem foi também

dividida. O vídeo ilustra os principais aspectos da técnica de

remoção completa da lesão. No pós-operatório o doente melho-

rou da paraparésia, com marcha autónoma. A angiografia pós-

operatória confirmou a exclusão da malformação vascular.

Conclusão: O vídeo deste caso procura iconografar os aspec-

tos técnicos da remoção de uma lesão vascular rara. O tratamen-

to neurocirúrgico mantém-se uma alternativa viável e eficaz na

abordagem das malformações arteriovenosas perimedulares.

CO18. Endarterectomia carotídea. Técnica
cirúrgica com video demonstrativo.

Vítor Gonçalves, Bruno Santiago, Rui Manilha, Vítor Ferreira,
Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

A endarterectomia carotídea (EC) é uma técnica cirúrgica cujo

objectivo final é a prevenção secundária do acidente vascular

cerebral (AVC) isquémico causado pela embolização de placas

ateroscleróticas. Este objectivo é alcançado através da remoção

cirúrgica da fonte embólica, maioritariamente localizada, por

razões hemodinâmicas, ao nível da bifurcação carotídea. Descrita

pela primeira vez por DeBakey em 1953, a técnica cirúrgica da EC

evoluiu acompanhando os avanços técnico-científicos.

Concomitantemente, os critérios de indicação cirúrgica, têm sido

actualizados, de acordo com os resultados de estudos randomiza-

dos, e após comparação com outras estratégias terapêuticas,

incluindo o melhor tratamento médico e técnicas neurorradioló-

gicas de intervenção. Estes mesmos estudos indicam a segurança

e eficácia do procedimento em doentes seleccionados. Neste tra-

balho, os autores apresentam um vídeo demonstrativo do proce-

dimento cirúgico, desde as considerações anestésicas, posiciona-

mento do doente, incluíndo as variantes técnicas dos diferentes

passos da cirurgia (dissecção carotídea, clampagem vascular,

endarterectomia, arteriotomia, remoção de clips cirúrgicos e

sutura da ferida operatória). São apresentadas também as estra-

tégias para evitar complicações nas diferentes etapas do procedi-

mento, desde a selecção dos doentes, cuidados anestésicos, téc-

nica cirúrgica propriamente dita, hemostase, reversão ou não da

antiagregação e cuidados pós-operatórios. A EC é um método efi-

caz na prevenção do AVC isqémico. O risco de AVC, não é, contu-

do, completamente eliminado, porque apenas uma pequena por-

ção da vascularização arterial é tratada e todo o processo ateros-

clerótico e factores de risco cardiovascular subjacentes, permane-

cem por modificar. Existe portanto, a necessidade de um trata-

mento médico permanente e exames regulares, orientados por

uma equipa multidisciplinar. O Neurocirurgião é o médico com

competência para a realização da EC, adquirida através da com-

preensão e experiência em neurologia clínica e neurorradiologia,

possuindo ainda a destreza técnica e equipamento necesários

para a sua realização. O alvo da EC é o cérebro, não o vaso, sendo

portanto um procedimento que deverá erguer-se na esfera de

domínio da Neurocirurgia Vascular.

CO19. Cordomas do Clívus - Tratamento
Cirúrgico

Domingos Coiteiro1, José Miguéns1, João Levy Melancia1, Miguel
Magalhães2

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Lisboa Norte; 
2-Serviço de Otorrinolaringologia, IPO Lisboa.

Objectivo: Cordomas do clivus são tumores raros de difícil
tratamento cirúrgico. Neste estudo é reportada a estratégia
cirúrgica e avaliados os resultados clínicos de uma série de
doentes tratados no Hospital de Santa Maria. Métodos:
Procedeu-se à análise retrospectiva da informação clínica refe-
rente a 7 doentes com cordomas do clívus tratados entre 2004 e
2013. Foram investigadas, a forma de apresentação, número e
tipo de abordagens cirúrgicas, complicações pós-operatórias
transitórias e permanentes, extensão da remoção e terapêutica
adjuvante. 

Resultados: Seis doentes foram tratados primáriamente , um
doente tinha sido operado préviamente noutra instituição. A
idade na altura do diagnóstico variou entre os 15 e os 60 anos. As
abordagens cirúrgicas utilizadas para remoção do tumor foram:
Transoral, edoscópica endonasal, lateral extrema transcondilia-
na, combinada trans-sílvica subtemporal, combinada pré-sig-
móide subtemporal. Dois doentes necessitaram de cirurgias
múltiplas em tempos separados. Em 2 casos foram efectuadas
artrodeses occipito-cervicais por instabilidade. A remoção foi
parcial em 3 casos e sub-total em quatro. Não se verificou mor-
talidade. As complicações pós-operatórias incluiram 1 infecção
local, parésia do VI e VII nervos cranianos em 3 casos, tetraparé-
sia temporária (1 caso), afasia temporária (1 caso), disfagia tem-
porária (2 casos), disfonia permanente (1 caso). Um paciente foi
submetido a radiocirurgia e outro a irradiação com protões. 

Conclusões: Remoção cirúrgica agressiva dos cordomas do
clívus é possível com escolha judiciosa da abordagem cirúrgica.
Embora a morbilidade operatória imediata seja significativa, os
resultados funcionais a longo prazo são favoráveis.

CO20. Tratamento Cirúrgico de Neurinomas
do Acústico por via da Fossa Média –
casuística e revisão da literatura

Luís Miguel Sousa Marques1, Pedro Alberto Escada2, Gonçalo Neto
d' Almeida1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Otorrinolaringologia,
Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Introdução: O tratamento dos neurinomas do acústico
(shwannomas vestibulares) tem registado grandes avanços nas
últimas décadas, mas continua a existir controvérsia sobre qual a
melhor atitude terapêutica: radiocirurgia, cirugia ou simples
observação ("wait and scan"). A opção cirúrgica tem em conta
diversas variáveis como a localização preferencial do tumor, as
dimensões, o grau de audição prévia e as expectativas do doente.
Estão descritas 3 abordagens cirúrgicas clássicas: via retro-mas-
toideia/ sub-occipital, via translabiríntica e via da fossa média. 

Casuítica: Pretende-se abordar a experiência do grupo de
Oto-Neurocirurgia no Hospital de Egas Moniz na abordagem
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deste tipo de tumores por via da Fossa Média, apresentando os
resultados cirúrgicos. Num período de 12 anos (1996-2008)
foram operados 10 doentes (6 do sexo feminino) entre os 47 e 69
anos. O principal sintoma de apresentação foi hipoacúsia unila-
teral e acufenos, com diagnóstico de lesão tumoral intra-cana-
lar entre os 7 e os 16mm, com audição prévia preservada.
Obteve-se remoção total em 9 doentes. No pós-operatório 2
doentes registaram parésia facial grau IV ou superior da escala
de House e Brackmann, e 10 doentes (41,7%) com parésia facial
grau I ou II (da mesma escala). Registou-se 1 casos de fístula de
líquor tardia. Não se registou mortalidade. Conclusão: A via da
Fossa Média, não obstante ser cada vez menos utilizada, perma-
nece uma via de abordagem eficaz e segura para tratamento de
sub-tipos específicos e bem selecionados de doentes, nomeada-
mente quando o componente tumoral é intra-canalar e existe
audição útil, apesar de poder aumentar o risco de lesão do
nervo facial e de associada à morbilidade de uma craniotomia
supra-tentorial.

CO21. Schwanomas vestibulares –
Abordagem retrosigmoideia, casuística
cirúrgica dos últimos 5 anos do serviço de
Neurocirurgia do HUC-CHUC

Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Costa, Jorge Gonçalves,
Hermínio Tão, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de
Coimbra

Introdução: Os Schwanomas vestibulares são os tumores
mais comuns do ângulo ponto-cerebeloso e têm geralmente
origem na porção vestibular do VIII par craniano, manifestan-
do-se mais frequentemente por défice auditivo unilateral pro-
gressivo. A excisão cirúrgica por via retrosigmóide é a mais utili-
zada, estando associada a melhores resultados em termos de
preservação do nervo facial. 

Materiais e métodos: Foi feita uma análise restrospectiva
dos 58 doentes com schwanomas vestibulares operados no
nosso serviço por via retrosigmoide entre 2007 e 2012, relativa-
mente a manifestações clinicas, características da lesão tumo-
ral, extensão de remoção cirúrgica, complicações e outcome
funcional. 

Resultados: Os doentes operados tinham idades compreen-
didas entre 19 e 78 anos, 30 (51,7%) mulheres e 28 (48,3%)
homens. Entre a clinica mais frequente, 96,5% dos doentes
tinham hipoacúsia, 67,2% desiquilíbrio da marcha, 48,3%
hipostesia da face, 29,3% paresia facial (House-Brackman 2
(47%), HB 3 (35%) HB 4 (11%), HB 5 (5,9%)) e 22,4% hipertensão
intracraniana. 74,1% dos tumors eram grau 4, 22,4% grau 3 e
3,4% grau 2. Relativamente à consistência 25,9% eram tumors
quisticos e 70,1% tumors sólidos. Em 74,1% dos doentes foi pos-
sível a remoção total da lesão, sendo subtotal em 20,7% e parcial
em 5,2% dos doentes. No pós operatório 65,5% dos doentes
apresentaram paresia facial de novo, 5,2% agravamento da
parésia prévia e 3,4% agravaram do defice auditivo. Em termos
de outcome, 73,7% dos doentes que desenvolveram paresia
facial recuperaram, sendo que 26,3% não recuperaram. Apenas
1 doente teve melhoria do deficie auditivo. 

Conclusões: A maioria dos schwanomas do acústico opera-
dos são de elevado grau, associados a defice auditivo grave, pelo
que a recuperação é rara. A Abordagem retrosigmoideia está
associada a paresia facial pós operatória significativa, contudo,
na maioria dos casos há recuperação funcional. 

CO22. Lesões orbitárias com abordagem
neurocirúrgica

Pedro Roque1, Joaquim Monteiro1, Miguel Correia1, João Paulo
Cunha2, António Baptista1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Oftalmologia, CHLC, EPE. 

Introdução: A órbita constitui uma região fronteira entre
diversas especialidade cirúrgicas e a Neurocirúrgia é uma das
especialidades envolvida no tratamento das lesões orbitárias. 

Material e Métodos:Os autores analisam as lesões orbitárias
tratadas sensivelmente desde 2000 e que incluem não só tumo-
res primitivos mas também tumores com extensão á orbita,
tumores metastáticos e ainda um meningo-encefalocelo orbitá-
rio, num total de 18 casos. Fazem referência a alguns aspectos
anatómicos relevantes, às vias de abordagem cirúrgicas utiliza-
das e aos resultados obtidos. 

Conclusões: A maioria dos casos tratados tiveram bom resul-
tado estético e funcional. Concluem que a evolução das técnicas
microcirúrgicas, a melhoria das técnicas de imagem e a estreita
colaboração interdisciplinar têm contribuído decisivamente
para a melhoria do tratamento das lesões orbitárias.

CO23. Tratamento Cirúrgico de Herniações
Meningoencefálicas do Osso Temporal

Luis Sousa Marques1, Filipa Oliveira2

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Otorrinolaringologia,
Hospital Egas Moniz, Lisboa.

As herniações meningoencefálicas (HME) através dum defeito
no osso temporal para o ouvido médio são uma condição rara
com potencial de morbilidade e mortalidade importante. A etiolo-
gia do defeito ósseo no tegmen (timpânico ou mastóideo), é varia-
da, podendo ser distribuida em 4 grupos: espontânea (25%),
secundária a otite média crónica (22%), iatrogénica (46%) e pós
traumatismo cranioencefálico (7%) com fractura do osso tempo-
ral1. A apresentação clínica das HME é geralmente progressiva,
com sintomas de otite média serosa, plenitude auricular, hipoacú-
sia de condução ou mista e eventualmente otorráquia (ou rinorrá-
quia pela drenagem de LCR através da trompa de Eustáquio).
Podem também ter como apresentação inaugural meningite,
abcesso cerebral ou raramente, crises epilépticas. O tratamento
preconizado é a reparação do defeito ósseo e exérese ou redução
do meningoencefalocelo. Estão descritas várias opções cirúrgicas:
abordagem transmastoideia (TM), abordagem da fossa média
(FM), abordagem combinada ou obliteração do ouvido médio por
laqueação do canal auditivo externo. O tipo de cirurgia depende
da localização, do tamanho do defeito, da presença de infecção
activa, da audição prévia e da experiência da equipa cirúrgica. Os
autores apresentam a casuística recente do Grupo de Oto-
Neurocirurgia que inclui 5 doentes, (3 sexo masculino) entre os 36
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e 62 anos. Três casos de HME iatrogénica e 2 espontânea. Quatro
corrigidos por via TM e um caso de defeito ósseo extenso com
abordagem combinada, TM e FM. Em todos os casos se verificou
remissão total da fístula de LCR. Propõem-se comparação com a
experiência inicial deste grupo2 e com a literatura publicada. 

1-Sanna M, Paolo F, Russo A, Falcioni M. Management of
Meninencephalic Herniation of the Temporal Bone: Personal Experience
and Literature Review. The Laryngoscope. 2009; 119:1579-1585. 2-Escada
P, Vital JP, Capucho C, Lima C, da Silva JM, Penha RS, Meningoencephalic
herniation into the middle ear, Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord).
1999;120(1):47-52.

CO24. Glioblastomas do cerebelo - revisão
da casuística do Serviço de Neurocirurgia
do Hospital Garcia de Orta entre 2007 e
2013.

Vitor Castro Ferreira, Catarina Viegas, Flávia Dias, Andreia
Amorim, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Os glioblastomas do cerebelo são tumores raros da fossa
posterior e correspondem a aproximadamente 1% dos glioblas-
tomas. A sua forma de apresentação é muito variável, podendo
manifestar-se desde sintomas de disfunção cerebelosa até à
hipertensão intracraniana por hidrocefalia aguda. Do ponto de
vista fisiopatológico podem ser primários ou secundários, surgi-
rem como lesão única, multifocal ou multicêntrica. Dada a sua
raridade, poucos estudos sistematizados e com poder estatísti-
co suficiente foram realizados. Apesar disso, e tendo em conta a
literatura publicada, são geralmente considerados como tendo
pior prognóstico do que os glioblastomas supratentoriais.
Apresentamos uma revisão dos casos de glioblastoma do cere-
belo submetidos a cirurgia para biópsia ou ressecção na nossa
instituição entre 2008 e 2012. Um total de 6 casos são descritos
tendo em conta a sua forma de apresentação clínica, achados
imagiológicos, o tipo de procedimento cirúrgico efectuado, o
diagnóstico anatomo-patológico e a sobrevida. Comparamos
estes dados com os resultados publicados na literatura.

CO25. Cirurgia em gliomas de alto grau
recidivados: impacto na sobrevida

José Pedro Lavrador, Nuno Simas, Herculano Carvalho
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Introdução: A decisão terapêutica nos gliomas de alto grau
(GAG) recidivados constitui um desafio particular, tendo em
conta o risco de défices neurológicos acrescidos numa possível
reintervenção bem como prognóstico global da doença, com
sobrevidas médias em doentes reoperados que variam entre os
16 e 24 meses. São considerados critérios a ter em conta na deci-
são a idade, o estado funcional, o tempo até à recidiva e a loca-
lização da recidiva. 

Objetivo: Analisar a população de doentes com GAG (WHO 3
e 4) submetidos a mais do que um tratamento cirúrgico. 

Método: Estudo retrospetivo dos doentes com GAG submeti-
dos a mais do que um tratamento cirúrgico entre 2006 e 2012 no
Hospital de Santa Maria. 

Resultados: Foram operados 23 doentes (15 sexo masculino, 8
sexo feminino) com idade média de 50,5 anos. 30% dos doentes
apresentavam GAG secundários. Considerando as características
tumorais: localização - 57% no hemisfério esquerdo (46% em
localização frontal), 43% no hemisfério direito (50% localização
frontal); histologia na 1ª intervenção – 61% oligodendrogliomas
anaplásicos (OA), 35% glioblastomas (GB). 29% dos gliomas ana-
plásicos evoluíram para GB na 2ª intervenção. O tempo médio até
à recidiva foi: OA - 33 meses, gliomas anaplásicos que evoluíram
para GB - 26 meses, GB – 8 meses. A sobrevida média após o diag-
nóstico inicial de glioma de alto grau foi: OA - 56 meses, gliomas
anaplásicos que evoluíram para GB - 35 meses, GB - 31 meses; A
sobrevida média após a 2ª intervenção foi: OA - 23 meses, gliomas
anaplásicos que evoluíram para GB - 9 meses, GB – 23 meses. 

Conclusões: A seleção criteriosa de doentes com GAG recidi-
vados permite obter resultados favoráveis após intervenção
cirúrgica, com sobrevidas superiores às descritas na literatura.
Os tumores que apresentam evolução de grau na 2ª intervenção
apresentam um prognóstico particularmente desfavorável. 

CO26. Gliomas talâmicos na população
adulta

José António Moreira da Costa1, Nuno Morais2, Bruno Carvalho2,
Rui Vaz2

1-Hospital de Braga; 2-Hospital S. João, Porto.

Introdução:Os tumores talâmicos constituem cerca de 1 a 5%
dos tumores intracranianos, com metade a apresentarem-se em
idade pediátrica. A maioria dos tumores tâlamicos são gliomas,
com uma distribuição igual entre gliomas de baixo e alto grau. A
literatura sobre gliomas talâmicos (GT’s) na idade adulta é escas-
sa, com relatos de séries pequenas e com maus resultados. 

Objectivos: Descrevem-se as abordagens cirúrgicas, resulta-
dos clínicos e follow-up de 13 doentes operados a GT’s. Com
uma apresentação em video pretende-se demonstrar uma das
abordagens cirúrgicas ao tálamo. 

Métodos: Foram revistos retrospectivamente os dados epide-
miológicos, sintomas de apresentação, abordagens cirúrgicas,
morbi/mortalidade, resultados neurológicos, imagiológicos e fol-
low-up de 13 doentes com GT’s submetidos a cirurgia no Serviço
de Neurocirurgia do Hospital de Braga (10 casos) e no Hospital de
S. João (3 casos) entre Janeiro de 2000 e Janeiro de 2013. 

Resultados: A idade média de apresentação foi de 38 anos.
Os sintomas de apresentação mais frequentes foram cefaleias,
seguidas de hemiparésia. O resultado histológico mais frequen-
te foi glioblastoma (38%), seguido de astrocitoma fibrilar (23%),
sendo que 7 GT’s eram de baixo grau e 6 de alto grau. Os resul-
tados cirúrgicos e imagiológicos foram aceitáveis, apesar de a
morbilidade não ser desprezável. A extensão da ressecção, quer
nos gliomas de alto grau, quer nos de baixo grau, esteve associa-
da a uma maior sobrevida. 

Conclusões: A ressecção das gliomas talâmicas é exequível
recorrendo a diversas abordagens cirúrgicas, tendo em conta a
localização topográfica da lesão de modo a evitar a lesão das
estruturas críticas vizinhas. A escolha da via cirúrgica adequada
é fundamental. O prognóstico depende da histologia da lesão e
da agressividade cirúrgica.
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CO27. Linfoma Primário do Sistema Nervoso
Central - A discordância da prática com a
literatura, num diagnóstico diferencial
comum. 

Luís Rocha1, José Eduardo Alves2, Eduardo Cunha1, Mário Gomes1,
Ernesto Carvalho1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurorradiologia, Centro
Hospitalar do Porto EPE- HGSA.

Introdução: O linfoma primário do S.N.C. (LPSNC) está clas-
sificado em variante rara do linfoma não Hodgkin, sendo diag-

nóstico diferencial comum nas lesões intra-axiais, apesar da sua

baixa prevalência e características imagiológicas classicamente

distintivas. 

Objectivos: Rever os casos de LPSNC diagnosticados nos
últimos 5 anos no Hospital de Santo António, avaliando a apre-

sentação clínica, imagiológica e método diagnóstico, compa-

rando-os com a literatura. 

Métodos: Estudo retrospectivo de LPSNC com diagnóstico
confirmado por análise histopatológica, entre 2008 e 2012.

Revisão bibliográfica comparativa. 

Resultados: Foram encontrados 42 casos, idade média de 59
anos e distribuição similar de género. Salienta-se a localização

diversa no SNC, com destaque para o lobo frontal (33%; n=14),

cerebelo (17%; n=7), ráquis (7%; n=3), variante predominante de

linfoma difuso de grandes células B (90%; n=38), lesão inicial

múltipla (35%; n=15); proximidade com vias de LCR (65%; n=27)

e sintoma motor como forma de apresentação (38%; n=16). Dos

24 casos analisados com imagem disponível de Ressonância

Magnética, evidencia-se o hipersinal em T2 (50%; n=12), capta-

ção heterogénea (45%; n=11), conformação irregular (58%; n=14)

e restrição à difusão (62%; n=10; p=16). O método de diagnóstico

definitivo mais utilizado foi a biópsia estereotáxica (45%; n=19;),

seguido da exérese lesional (26%; n=11), situações em que a sus-

peita diagnóstica recaiu na lesão secundária – metastática (90%;

n=10; p=11). A citometria de fluxo foi positiva em 31% das solici-

tações (n=7; p=22), e a punção lombar, quando utilizada, foi

negativa na pesquisa de células neoplásicas (n=0; p=24). 

Conclusão: Dos dados obtidos, as principais divergências
com a literatura surgem na localização, número de lesões e

padrão imagiológico encontrado ab initio. Associa-se a inefecti-

vidade da punção lombar e a baixa taxa de positividade na cito-

metria de fluxo. Considera-se que suspeita clínica elevada, asso-

ciada ao recurso a novas técnicas de imagem, se revelam funda-

mentais no futuro do diagnóstico. 

CO28. Meningiomas grau II: estudo
retrospectivo entre grau de ressecção e
recidiva tumoral em 2 instituições
hospitalares

Nubélio Duarte, Bruno Costa, José Luis Alves, Ricardo Velasco,
Olinda Rebelo, Ricardo Pereira, Armando Rocha, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC, Coimbra.

Introdução: Os meningiomas representam uma das patolo-
gias mais frequentes da Neurocirurgia. A cirurgia é a forma de
eleição para tratamento destas lesões. A grande maioria são
benignos e têm baixa taxa de recidiva, no entanto uma minoria
destes têm um comportamento agressivo e recidivam frequen-
temente após cirurgia.

Objectivo: Estabelecer a relação entre o grau de ressecção e
recidiva tumoral, em meningiomas grau II, entre 2000-2005 em
duas instituições hospitalares.

Métodos: Análise retrospectiva de doentes com diagnóstico
de meningioma cerebral grau 2 entre 01/2000 e 12/2005 no CHC
e HUC. Foram excluídas as recidivas cujo diagnóstico fosse
anterior a 01/2000 e doentes com follow-up perdido.

Resultados: 25 doentes (16♀: 9♂) preencheram os requisi-
tos do estudo, com idade média de 61,5 anos. Exérese Simpson
1 (15 doentes): 8 sem recidiva; 6 com recidiva após 5 anos; e 1
com recidiva inferior a 1 ano. Exérese Simpson 2 (4 doentes): 1
doente faleceu ao fim de 3 anos por patologia neoplásica, sem
recidiva tumoral; 2 sem recidiva; e 1 com recidiva tumoral ao
fim de 6 anos. Exérese Simpson 3 e 4 (5 doentes): todos apresen-
taram recidiva tumoral. Simpsom 5 (3 doentes): 1 foi reoperado
3 meses após a cirurgia inicial (simpson 1) e mantém-se sem
evidência de recidiva; 1 mantém-se sem evidência de cresci-
mento tumoral e o outro doente faleceu na sequência de com-
plicações pós-operatórias.

Discussão e Conclusão: O grau de exérese tumoral influencia
não só a incidência de recidiva tumoral, como também o timing
da recidiva. Além deste factor existem ainda vários outros facto-
res que desempenham um papel importante na recidiva tumo-
ral. A selecção ideal de doentes que beneficiam de tratamentos
complementares, ainda não estão bem estabelecidos, no entan-
to as elevadas taxa de recidiva em doentes com ressecções
incompletas mostram que estes provavelmente beneficiariam
destas armas terapêuticas.

CO29. Carcinomatose Meníngea – série de
doentes submetidos a colocação de catéter
reservatório de Ommaya para quimioterapia
intratecal

Nuno Simas, José Pedro Lavrador, Herculano Carvalho
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Introdução: A Carcinomatose Meníngea (CM) consiste na
infiltração de células tumorais ao longo das leptomeninges e
espaço subaracnoideu. Está associada a uma sobrevida média
de 2 a 5 meses. A decisão sobre quais os doentes com indicação
para tratamento e qual o tratamento indicado não está bem
estabelecida. O conhecimento da doença, bem como dos riscos
e potenciais benefícios dos tratamentos é fundamental para
uma decisão terapêutica interdisciplinar. 

Objetivo: Analisar a sobrevida, complicações e fatores de
prognóstico dos doentes com CM submetidos a colocação de
cateter reservatório de Ommaya (CRO) para realização de qui-
mioterapia intratecal. Método: Análise retrospectiva de todos os
doentes com diagnóstico de CM com origem em tumores sóli-
dos submetidos a colocação de CRO no período de 2006 a 2012
no Hospital de Santa Maria. 
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Resultados: Foram operados 21 doentes com CM – 17
mulheres e 4 homens – com idade média de 55,8 anos. A origem
do tumor primário era: Mama - 14 doentes, Pulmão – 4 doentes,
Estômago, Bexiga e colo do útero - 1 doente cada. Um CRO
necessitou revisão cirúrgica por obstrução. Não se verificaram
casos de infeção, hematomas intracranianos nem fístula de
liquor. A sobrevida média dos 19 doentes já falecidos foi de 23
semanas (mínimo: 9 dias, máximo: 118 semanas). Três dos qua-
tro doentes com CM com origem em Adenocarcinoma do
Pulmão apresentaram sobrevida inferior a 2 semanas. Nas duas
doentes com Neoplasia da mama e idade superior a 70 anos a
sobrevida foi inferior a 4 semanas. 

Conclusão: A CM está associada a um mau prognóstico.
Apesar da colocação de CRO ser um procedimento com baixo
risco de complicações, a resposta à quimioterapia intratecal é
limitada e o prognóstico da doença poderá não justificar um pro-
cedimento cirúrgico num doente terminal, especialmente nos
casos de Adenocarcinoma do Pulmão ou em doentes mais idosos. 

CO30. Metástases Intracranianas de
Neoplasias da Próstata

Rui Manilha1, Vitor Castro1, Vitor Goncalves1, Cátia Gradil1,
Catarina Viegas1, Andreia Amorim1, Joana Boleo Tome1,  Ana
Oliveira2, Manuel Cunha e Sa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica,
Hospital Garcia de Orta, Almada.

A metastização intracraniana da neoplasia da próstata é um
evento raro com uma incidência estimada de 0,65% segundo
algumas séries. A forma de apresentação também é variável e as
características imagiológicas não permitem um diagnóstico
diferencial. Considerado, maioritariamente, como um evento
terminal a metastização intracraniana associa-se a uma fase da
doença com extensa disseminação óssea e de tecidos moles,
estando associada a um mau prognóstico. Apesar disso, alguns
autores defendem um tratamento agressivo destas metástases
com ressecção cirúrgica e radioterapia adjuvante. Neste traba-
lho propomos apresentar uma série de sete casos de metastiza-
ção intracraniana de neoplasia da próstata estudando as carac-
terísticas demográficas, clinicas, imagiológicas e prognóstico. 

CO31. Ependimomas do filum terminal:
avaliação retrospectiva num periodo de 18
anos

Leandro Oliveira, Andreia Soares, Rui Almeida, Carlos Alegria
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga.

Objectivos: Avaliar os resultados da ressecção microcirúrgica
de ependimomas do filum terminal, confirmados histologica-
mente, no Serviço de Neurocirurgia - Hospital de Braga, num
período de 18 anos. Sumário Os ependimomas do filum termi-
nal são tumores de crescimento lento da cauda equina, consti-
tuindo menos de 6% de todos os tumores raquidianos.
Histologicamente, a maioria são do tipo mixopapilar (WHO
grau 1) Os ependimomas do filum terminal são aceites como
tumores extramedulares. Habitualmente, são relativamente

resistentes à maioria dos regimes de quimioterapia e radiotera-
pia. A excisão cirúrgica radical tem sido considerada como o
principal tratamento, que pode levar à cura na maioria dos
doentes. Pacientes e metódos Entre o período de 1995 a 2012,
houve 10 doentes , 9 deles operados pelo mesmo cirurgião, sub-
metidos a ressecção cirúrgica. Todos eles foram submetidos a
ressecção microcirúrgica total. Em dois casos (tumores grandes)
houve necessidade de uma 2.ª cirurgia por tumor residual. Em
nenhum caso houve metástases. 

Resultados:Todos os doentes foram submetidos a tratamen-
to microcirúrgico, em todos os casos foi realizada uma laminec-
tomia. Em 9 doentes foi considerada ter sido feita uma remoção
radical. Em dois pacientes foi feita uma segunda cirurgia para
tumor residual. Em dois casos houve uma fistula de LCR, com
resolução espontânea. Nesta série, não houve recidiva tumoral,
e não foi feita radioterapia em nenhum doente. 

Conclusão: No nosso serviço de Neurocirurgia não utiliza-
mos monitorização neurofisiológica com potenciais evocados
somatossensitivos em cirurgia de tumores do filum terminal;
apenas a utilizamos em lesões intramedulares. Em nenhum
caso revisto se documentarem metástases, e nenhum fez radio-
terapia, que pensamos não ser necessária se houver uma ressec-
ção radical. Não houve recidivas. Em dois casos uma segunda
cirurgia foi feita para remoção de lesão residual. 

CO32. Paragangliomas lombares

Lino Fonseca, Dalila Fontes, Amets Sagarribay, Miguel Laia, Victor
Gonçalves
Unidade de Otoneurocirurgia e Base do Crânio, Serviço de
Neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Central-EPE.

Introdução: Os paragangliomas são definidos como tumores
neuroendócrinos extra-adrenais que derivam embriologica-
mente da crista neural e estão associados ao sistema nervoso
autónomo simpático ou parassimpático. Os tumores neuroen-
dócrinos são relativamente raros, representando 0,1% dos neo-
plasmas da população em geral. Destes, 90% localizam-se na
glândula suprarenal, passando-se a denominar de feocromoci-
tomas. Os restantes são de topografia extra-adrenal, sendo que
a maioria se localiza no glomus jugular ou corpo carotí-
deo(90%). Paragangliomas do sistema nervoso são muito raros,
e aproximadamente 200 casos de topografia do filum termina-
le/cauda equina estão descritos até hoje. Manifestam-se geral-
mente através de compressão medular, com dor localizada e/ou
défice neurológico associado.

Materiais e métodos: Revisão dos doentes com o diagnósti-
co de paragangliomas operados no Serviço de Neurocirurgia do
H. São José. Revisão da literatura e comparação dos aspectos
imagiológicos, histológicos e dos resultados obtidos nesta série. 

Resultados: Na revisão dos doentes operados no Serviço de
Neurocirurgia do H. São José obtivemos 4 casos de paraganglio-
mas lombares. 

Conclusões: Os paragangliomas da região do filum termina-
le/ cauda equina são raros mas devem ser incluídos no diagnós-
tico diferencial dos tumores intradurais extramedulares nesta
topografia. A história natural deste tumor e o seu comportamen-
to é diferente ao dos paragangliomas noutras localizações e a
cirurgia é o tratamento de eleição, com bons resultados clínicos.
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CO33. TLIF minimamente invasiva - curva
de aprendizagem e complicações

Pedro Santos Silva, Pedro Monteiro, Pedro Alberto Silva, Paulo
Pereira, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Hospital S. João, Porto.

Introdução: A TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody
Fusion) por via minimamente invasiva (TLIFMI) tem como prin-
cipais objectivos minimizar a destruição da musculatura para-
vertebral e reduzir o tempo de recuperação, quando comparada
com as vias abertas. Tem sido sistematicamente referida uma
curva de aprendizagem para a iniciação desta técnica, embora se
desconheça em rigor a duração da mesma e o seu significado. 

Material e Métodos: Foram incluídos no estudo 150 pacien-
tes consecutivos com doença degenerativa da coluna lombar tra-
tados por TLIFMI em 1-2 níveis. Foram analisados o tempo cirúr-
gico, o tempo cirúrgico corrigido por nível e as complicações. A
curva de aprendizagem foi avaliada através de uma análise de
regressão por aproximação a uma curva exponencial negativa.
110 pacientes foram submetidos a fusão em 1 nível, 18 pacientes
em 2 níveis e os 22 foram artrodesados em 1 nível mais um pro-
cedimento adicional (injeção de cimento através de parafusos
fenestrados, descompressão ou colocação de dispositivo interes-
pinhoso em nível adjacente). As curvas exponenciais negativas
descreveram adequadamente a relação entre a experiência e o
tempo cirúrgico para um nível, e após correção do tempo cirúr-
gico por nível (R2 = 0,65 e 0,57). O tempo cirúrgico médio foi de
140 minutos (intervalo interquartil: 120 - 173 minutos). Um
ponto de aprendizagem de 50% foi alcançado no 12º caso e um
ponto de aprendizagem de 90% foi alcançado no caso 39.
Nenhum paciente necessitou de transfusão no período periope-
ratório. A taxa de complicações global foi de 12,67%, sendo mais
frequentes as durotomias (5,32%), sem consequências no pós-
operatório. Antes dos pontos de aprendizagem de 50% e 90% as
taxas de complicações foram de 33% e 20,51%, respetivamente. 

Conclusão: A TLIFMI é uma opção segura e eficiente para
artrodese lombar. Uma melhora considerável no desempenho
pode ser conseguida após poucos casos mas ao longo da curva de
aprendizagem é possível atingir um nível de experiência adicional.

CO34. Tratamento da patologia degenerativa
vértebro-medular em regime de ambulatório
– experiência preliminar do Serviço de
Neurocirurgia do Hospital Garcia de Orta.

Vítor Moura Gonçalves, Rui Manilha, Vítor Ferreira, Bruno
Santiago, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Introdução e Objectivos: A actividade cirúrgica ambulatória
em Neurocirurgia no Hospital Garcia de Orta teve início em
Março de 2012. A patologia degenerativa da coluna vertebral é
das patologias neurocirúrgicas mais frequentemente tratadas
neste regime. Neste estudo, os autores avaliam retrospectiva-
mente o grau de satisfação e resultados cirúrgicos de doentes
operados com os diagnósticos de hérnia discal lombar, hérnia
discal cervical, estenoses lombares foraminal e do recesso late-
ral na Unidade de Cirurgia de Ambulatório do Hospital Garcia

de Orta, desde o início da sua actividade ambulatória por parte
do Serviço de Neurocirurgia. 

Material e Métodos: Foram intervencionados 51 doentes, 21
mulheres e 30 homens, com idade média de 47,5 anos (entre 30
e 72 anos). Os diagnósticos incluíram hérnia discal lombar em
42 doentes (extraforaminal num caso), hérnia discal cervical
numa doente, estenose foraminal ou recesso lateral em 8 doen-
tes. Nos casos de patologia degenerativa da coluna lombar foi
utilizada a técnica cirúrgica por via aberta com fenestração alar-
gada e discectomia com exérese de hérnia discal lombar nos
casos apropriados. No caso da hérna discal cervical, utilizou-se
a técnica microcirúrgica para discectomia e remoção da hérnia,
e com apoio radiográfico procedeu-se à colocação de uma cage
intersomática. Foram revistos os processos clínicos para avalia-
ção dos resultados cirúrgicos. O grau de satisfação dos doentes
foi avaliado através de um inquérito telefónico ou directamente
em regime de consulta. Foi também quantificado o tempo
médio para retorno à actividade laboral. 

Discussão e Conclusões: A satisfação pessoal global, bem
como os resultados cirúrgicos dos procedimentos são muito
satisfatórios, com baixa taxa de complicações e nenhum interna-
mento ou reintervenção após alta. Os resultados são favoráveis
ao tratamento desta patologia em ambulatório pelas técnicas
indicadas, sem detrimento do efeito terapêutico que se pretende
para os doentes, e com menores custos sociais e hospitalares. 

CO35. O papel de membranas de quitosano
no processo de ciatrização após
laminectomia lombar experimental

Miguel Trigo de Carvalho1, A. M. S. Cabrita2, A. C. Maurício3, S.
Geuna4, A. S. P. Varejão5

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra; 2-Departamento de Patologia Experimental, Faculdade
de Medicina, Universidade de Coimbra; 3-Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto; 4-Departamento
de Ciências Biológicas e Clínicas, Universidade de Turim, Itália; 
5-Departamento de Ciências Veterinárias, Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

Introdução:O processo de cicatrização após cirurgia lombar
tem sido sugerido como desempenhando um importante papel
no desenvolvimento de Failed Back Surgery Syndrome. O objec-
tivo deste estudo é determinar a influência de membranas
híbridas de quitosano no processo de cicatrização após cirurgia
lombar. Materiais e métodos: Quatorze coelhos New Zealand
foram submetidos a laminectomia lombar em dois níveis não
consecutivos. O nível de laminectomia foi randomizado para
aplicação de biomaterial ou para controlo. As membranas de
quitosano foram ajustadas e adaptadas ao defeito ósseo criado
de modo a recobrir a totalidade do defeito ósseo e margens
ósseas. A análise histológica foi realizada com recurso a colora-
ções de Hematoxilina/Eosina e de Tricrómico de Masson quatro
semanas após laminectomia. 

Resultados: Observações microscópicas revelaram a presen-
ça de um tecido de regeneração bem organizado, integrado com
o tecido ósseo vertebral marginal e com interface óssea regular
em toda a extensão, no local de laminectomia manipulado com
quitosano. Estes achados contrastam com os do nível de lami-
nectomia controlo caracterizado pela presença de um tecido de
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regeneração desorganizado com aspectos consistentes com
persistência de uma condição inflamatória crónica. 

Conclusões: Os resultados deste estudo demonstram clara-
mente que o quitosano tem um efeito organizador no processo
de cicatrização pós-cirúrgico. A presença da membrana de qui-
tosano resultou num tecido bem organizado integrado com o
tecido ósseo das margens da laminectomia com sinais de rege-
neração óssea em continuidade com o osso nativo. Estes aspec-
tos podem ter implicações importantes na dinâmica da forma-
ção de fenómenos de fibrose epidural.

CO36. Ressecção minimamente invasiva de
schwannoma lombar gigante totalmente
extradural. Técnica cirúrgica com
demonstração vídeo

Vítor Moura Gonçalves, Bruno Santiago, Vítor Ferreira, Rui
Manilha, Manuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Introdução: Os schwannomas vertebrais são tumores benig-
nos da baínha do nervo. Schwannomas gigantes totalmente
extradurais que se estendem através do buraco conjugação da
coluna lombar são lesões raras, contabilizadas em 0,7-4,2% de
todos os tumores da baínha do nervo. O tratamento cirúrgico é
indicado em lesões sintomáticas ou tumores assintomáticos em
crescimento. Têm sido usadas abordagens por via aberta para
tratar estes tumores, requerendo uma dissecção muscular
extensa, laminectomia, foraminotomia radical e facetectomia
unilateral com fusão para estabilização, se necessário.
Publicações recentes mostram que estes tumores podem ser
removidos usando abordagens minimamente invasivas com
reconhecidas vantagens para o doente e permitindo atingir o
mesmo objectivo cirúrgico. Nesta comunicação oral, os autores
apresentam um vídeo demonstrativo da ressecção minimamen-
te invasiva de um schwannoma extradural gigante com compo-
nentes intraespinhal, foraminal e extraforaminal, contíguos. É
descrita a ténica operatória e feita uma revisão da literatura.
Este caso, é segundo o conhecimento dos autores, o 12º caso de
schwannoma puramente extradural ressecado por técnica
minimamente invasiva.

Material e Métodos: Uma doente do sexo feminino, 50 anos,
sem antecedentes de neurofibromatose, apresenta queixas pro-
gressivas de dor lombar crónica irradiada ao membro inferior
esquerdo segundo L4 e paretesias. Sem outro défice sensitivo-
motor ou esfíncteriano. A ressonância magnética documentou
uma lesão gigante (36x23x33mm), foraminal extradural, de con-
tornos definidos, em forma de ampulheta, em L3-L4, com remo-
delação óssea e do psoas devido a extensão paravertebral. A doen-
te foi submetida a ressecção total do tumor por técnica minima-
mente invasiva usando um sistema de afastadores tubulares.

Resultados: Verificou-se resolução completa da radiculopa-
tia no pós-operatório imediato, tendo tido alta sem défice de
novo, no segundo dia após a cirurgia. A análise histopatológica
da peça operatória confirmou o diagnóstico de schwannoma
benigno. No último follow-up a doente mantém-se assintomáti-
ca e sem evidência de lesão na RM de controlo.

Conclusão: Este procedimento minimamente invasivo é
seguro e eficaz em casos selecionados, constituíndo uma vanta-

josa alternativa perante a abordagem aberta, no tratamento de
schwannomas extradurais lombares gigantes, minimizando a
destruição dos tecidos, perdas hemáticas, tempo de interna-
mento e custos associados.

CO37. Tratamento cirúrgico de Malformação
de Chiari – Casuística do Serviço de
Neurocirurgia do CHUC-HUC de 2001 a
2012 (12 anos)

Guerreiro Costa, Miguel Carvalho, Ricardo Pereira, Pedro Cunha,
Inácio Reis, Tiago Lima, Jorge Gonçalves, Hermínio Tão, Francisco
Cabrita, Flávia Dias, Raimundo Fernandes, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC-HUC

As Malformações de Chiari, descritas em 1891, são anomalias
da fossa posterior que afectam o cerebelo, tronco cerebral e medu-
lar espinhal, com taxa de prevalência entre 0.1-0.5%. A facilidade
de realização de Ressonância Magnética crânio-encefálica (RM-
CE) conduziu ao diagnóstico precoce mais frequente da
Malformação, por vezes antes da sua manifestação sintomática.
Apresentando uma diversidade de sintomas, alguns inespecíficos,
a entidade constitui um desafio terapêutico, nomeadamente
sobre os sintomas que determinam a opção cirúrgica e, neste
grupo de indivíduos, qual o procedimento adequado e o timing
apropriado. A maioria dos pacientes, previamente à intervenção
cirúrgica, apresentam quadro clínico de longa duração, com agra-
vamento recente. O objectivo deste trabalho consistiu em estudar
os factores clínicos, imagiológicos e terapêuticos que influencia-
ram o prognóstico dos 43 doentes operados no Serviço de
Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra –
Hospitais da Universidade de Coimbra durante o período com-
preendido entre 2001 e 2012, através de análise retrospectiva.
Foram operados 43 doentes, com 46 intervenções cirúrgicas moti-
vadas primariamente pela Malformação (excluindo complica-
ções). Com idade média de 45 anos, verificou-se preponderância
feminina (74.4%). 34.9% dos casos apresentavam siringomielia
associada. A taxa de complicações pós-operatórias foi de 14% e a
taxa de mortalidade pós-cirúrgica de 2.3%. Verificou-se melhoria
sintomática imediata em 60.5% e quadro clínico pós-operatório
imediato sobreponível em 34.9% dos doentes. A melhoria sinto-
mática aos 6 meses foi constatada em 95.3% dos casos. Houve um
doente com recidiva do quadro clínico e necessidade de cirurgia
adicional. A maioria dos doentes operados, predominantemente
mulheres, apresentaram bom resultado pós-operatório. A selec-
ção dos candidatos para intervenção cirúrgica é dificultada pela
variabilidade sintomática e pela cronicidade do quadro clínico,
sendo de extrema importância a determinação do momento ade-
quado para se realizar a cirurgia.

CO38. Malformação de Chiari: Experiência
de um centro neurocirúrgico

José Pedro Lavrador, José Miguéns
Departamento de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Lisboa.

Introdução: O termo malformação de Chiari (MC) abrange um
conjunto de malformações da transição crâneo-vertebral para as
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quais têm sido propostas múltiplas abordagens cirúrgicas. 
Objetivos: Estudar a epidemiologia, a apresentação clínica, as

opções cirúrgicas e os resultados obtidos no tratamento da MC.
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes operados no Hospital
Santa Maria entre Janeiro de 2005 e Janeiro de 2013 por MC.
Foram avaliados dados epidemiológicos, o tipo de malformação,
a apresentação clínica, o tipo de cirurgia e os resultados obtidos. 

Resultados: Foram operados 57 doentes (40 sexo feminino,
17 sexo masculino; 23 crianças, 34 adultos); 51 tinham MC tipo
1, 5 MC tipo 2 e 1 MC tipo 0. Na apresentação semiológica, 57%
tinham cefaleias, 22% alterações motoras, 18% cervicalgias, 18%
episódios de perda de consciência. 46% dos doentes tinham
seringomielia e 5% doentes tinham hidrocefalia com necessida-
de de tratamento prévio à cirurgia para a MC. A abordagem
cirúrgica foi variada: 7% - só descompressão óssea (craniecto-
mia subcoccipital mediana e remoção do arco posterior de C1
em 61%); 15% - descompressão óssea e abertura dural sem
abertura da aracnóide; 78% - descompressão óssea, abertura
dural e da aracnóide (lise de aderências e coagulação parcial das
amígdalas cerebelosas em 9%). Em relação aos resultados, 55%
teve melhoria clínica. Em 12% verificou-se desenvolvimento de
hidrocefalia (com necessidade de tratamento cirúrgico em 8%),
10% cefaleias persistentes, 8% persistência da semiologia inicial
e 6% pseudomeningocelo sintomático. 

Conclusões: Observou-se uma relação feminino:masculino e
perdas de consciência como sintoma inicial em valores superio-
res aos reportados na literatura. A tendência cirúrgica predomi-
nante foi a realização de uma descompressão óssea incluindo o
arco posterior de C1, a descompressão meníngea com abertura
da aracnóide e a plastia dural com substituto heterólogo. As
principais complicações foram o desenvolvimento de hidroce-
falia, as fístulas de líquor e as cefaleias persistentes.

CO39. Potencial Terapêutico das Integrinas
no tratamento do Glioblastoma Multiforme

Diana Matias1, Joana Balça-Silva1, Anália Carmo2, Ana Bela
Sarmento-Ribeiro3, Maria Celeste Lopes4

1-Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;  
2-Universidade de Vasco da Gama, Coimbra e Centro de
Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra; 
3-Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Centro de
Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO)
e Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de
Coimbra; 4-Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética e
Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra, Portugal e Centro de Neurociências e Biologia Celular,
Universidade de Coimbra.

O glioblastoma (GBM) representa o tipo de tumor cerebral
mais comum e agressivo. Estes tumores são caracterizados por
possuírem uma proliferação descontrolada e por serem alta-
mente infiltrativos e resistentes à apoptose. Recentemente foi
demonstrado que as integrinas possuem um papel muito
importante na motilidade das células tumorais sendo portanto
consideradas potenciais alvos terapêuticos no tratamento do
GBM. O principal objectivo deste trabalho foi avaliar o efeito da
shikonin (SHK), um bloqueador da expressão das subunidades
das integrinas β3 e αV, em monoterapia e em associação com a
temozolomida (TMZ), na motilidade, proliferação e sobrevivên-
cia das células de glioblastoma. Para atingir estes objectivos
usámos uma linha celular humana de glioma, a U-118, e incu-

bámos com diferentes concentrações de SHK em monoterapia,
e em associação com a TMZ, durante 48 horas. Avaliámos a
expressão das subunidades de integrinas através do Western
blot usando anticorpos especificos. A capacidade de migração
das células tumorais foi analisada através do “scratch assay”.
Determinou-se a proliferação celular e apoptose usando o
BrdU/iodeto de propidio e anexina V, respectivamente. Os nos-
sos resultados demonstraram que as células U-118 expressam,
maioritariamente, as subunidades de integrinas αV e 5 e β3. No
entanto, observou-se, nas células incubadas com SHK, uma
diminuição da expressão das integrinas acompanhada de uma
redução significativa da capacidade migratória e proliferativa e,
consequentemente, um aumento da apoptose. Além disso, veri-
ficou-se um efeito sinergístico quando as células foram subme-
tidas ao tratamento com a associação de doses inferiores de
SHK e TMZ, comparativamente ao efeito com as doses em
monoterapia. Estes resultados sugerem não só que as integrinas
poderão ser usadas como alvos terapêuticos, mas também que
a SHK poderá ser um potencial agente no tratamento do GBM,
tanto em monoterapia como em associação com a TMZ. 

CO40. Alterações genéticas em
glioblastomas avaliadas por “SNP-arrays” e
o seu impacto na expressão génica.

Inês Crespo1, Hermínio Tão2, Olinda Rebelo3, Ana Luísa Vital1,
Patrícia Domingues1, Ana Belen Nieto4, María Carmen Patino5,
Marcos Barbosa2, Maria Celeste Lopes1, Alberto Orfão6, María
Dolores Tabernero7

1-Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de
Coimbra, Portugal; Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra,
Portugal; 2-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, Portugal; 3-Laboratório de Neuropatologia, Serviço de
Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal; 
4-Centro de Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL),
Departamento de Medicina, Universidade de Salamanca, Espanha; 
5-Departamento de Estatística, Universidade de Salamanca, Espanha;
6-Centro de Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL),
Departamento de Medicina, Universidade de Salamanca, Espanha;
Instituto Biosanitário de Salamanca (IBSAL) – Unidade de Investigação
do Hospital Universitário de Salamanca, Espanha; 7-Centro de
Investigación del Cáncer (CIC IBMCC-CSIC/USAL), Departamento de
Medicina, Universidade de Salamanca, Espanha; Instituto Biosanitário
de Salamanca (IBSAL) – Unidade de Investigação do Hospital
Universitário de Salamanca, Espanha; Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y León (IECSCYL)-IBSAL Hospital
Universitário de Salamanca, Espanha.

O glioblastoma multiforme (GBM) é o subtipo maligno mais
comum de todos os tumores gliais. Estes tumores são muito
heterogéneos a nível histopatológico e genómico e, até à data,
não existe uma assinatura genética ou um marcador tumoral
específico com valor prognóstico claro. Estas evidências refor-
çam a necessidade de compreender melhor os mecanismos
envolvidos no desenvolvimento e progressão do GBM, com
impacto no comportamento clínico do tumor. Este estudo cen-
trou-se na identificação de genes amplificados/perdidos no
GBM primário e a sua relação com determinados perfis de
expressão génica, bem como com a evolução da doença. Para
tal, procedemos à análise do DNA e do RNAm em amostras
tumorais de GBM humanos (n=57), para detectar alterações
cromossómicas numéricas em todos os cromossomas do geno-
ma, utilizando a tecnologia de “SNP-arrays”, e avaliar o seu
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impacto nos níveis de RNAm dos genes implicados, através de
“arrays” de expressão. As alterações mais frequentes envolveram
os cromossomas 7, 9p e 10q (97%, 83% e 91% dos casos, respec-
tivamente) cuja análise simultânea permitiu identificar cinco
perfis citogenéticos distintos, relacionados com diferentes
prognósticos. Os tumores com amplificação de gene EGFR apre-
sentaram um prognóstico mais favorável em doentes com mais
de 60 anos. A análise do impacto das alterações genéticas na
expressão génica revelou que a maioria dos genes com elevada
correlação entre o número de cópias de DNA e os níveis de
expressão do RNAm, estavam situados nas regiões cromossómi-
cas amplificadas. Os resultados sugerem uma melhor estratifi-
cação prognóstica dos doentes com GBM, com base no perfil
citogenético de cada doente. Este estudo revela ainda novos
oncogenes/genes supressores tumorais candidatos, localizados
nas regiões de amplificação/delecção cromossómica. Estudos
adicionais em séries mais alargadas serão necessários para con-
firmar o potencial significado clínico dos nossos resultados e a
relevância funcional destes genes na patogénese do GBM.

CO41. Complicações da radiocirurgia
gamma knife: aprendizagens com 500
casos tratados.

Mª Begoña Cattoni
Centro Gamma Knife Hospital CUF Infante Santo (Lisboa)

Objetivos: Avaliar os efeitos adversos induzidos pela radia-
ção, surgidos a curto e médio prazo, após tratamento com
radiocirurgia Gamma Knife (GK) em diversos tipos de lesões
intracranianas. 

Métodos: Durante 5 anos (Novembro/ 2007-Dezembro/2012)
foram tratados no Centro Gamma Knife, um total de 500 doen-
tes, com as mais diversas patologias: 23% metástases; 22%
meningiomas; 21% neurinomas; 20% MAVs; 7% adenomas; 3%
tumores glómicos e 4% outros.
Os doentes são avaliados do ponto de vista imagiológico e

clínico de 6 em 6 meses, exceto nos casos oncológicos e/ou nos
que surgem complicações, onde o seguimento é mais apertado.

Resultados: Dos 392 doentes que mantiveram seguimento
com RMs seriadas, 34% apresentaram uma mudança imagioló-
gica decorrente da irradiação GK. Dentro deste grupo, 88%
manteve-se assintomático. Nos casos onde comprovámos uma
associação com manifestações clínicas, estes foram na sua
maioria reversíveis, quando aplicado o tratamento adequado.
Mostraremos diferentes casos exemplificativos das seguintes

situações: 
Modificações clínicas (cefaleias, início ou aumento de crises,

défices neurológicos de novo ou agravados); Radionecrose, com
efeito de massa; Edema perilesional exuberante; Hidrocefalia;
Formação de quistos ou pseudoquistos; Trombose venosa
(hiperemia venosa, trombose precoce de veia de drenagem)

Conclusão: As complicações a curto e médio prazo derivadas
da terapêutica com GK, não são frequentes, sendo a ratio
risco/benefício, claramente favorável. No entanto, estas não são
negligenciáveis, ainda que seja alta a percentagem de reversibi-
lidade clínica e imagiológica. Um follow-up apertado e cuidado-
so, poderá nos esclarecer melhor esta questão, principalmente
quando executado a mais longo prazo.
Por outro lado, é importante colocar a hipótese da interven-

ção cirúrgica para resolução destas complicações, no timing
adequado, sendo por vezes muito apropriada a estratégia do
wait and see.

CO42. Missão humanitária em
Neurocirurgia - relato de uma experiência

Alexandra Santos, Carla Reizinho, Miguel Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Egas Moniz, Centro
Hospitalar de Lisboa.

Introdução: A realização de missões humanitárias de âmbi-
to médico em países subdesenvolvidos tem-se tornado cada vez
mais frequente. Embora raros, também na literatura se encon-
tram relatos de missões humanitárias do âmbito da
Neurocirurgia. Os autores pretendem analisar a sua experiência
na participação numa missão humanitária de Neurocirurgia
realizada em colaboração com a Fundação NED –
Neurocirurgia, Educación y Desarollo. Métodos: Foi realizada
uma análise retrospetiva das atividades desenvolvidas durante a
missão humanitária, com enfoque na atividade cirúrgica. 

Resultados: A missão humanitária decorreu no Hospital
Mnazi Mmoja - em Zanzibar City, Tanzânia - entre 3 e 18 de
Março de 2012. Durante este período foram realizadas mais de
100 consultas de avaliação pré-cirúrgica, 47 cirurgias e duas
apresentações de temas neurocirúrgicos em sessões clínicas do
hospital. Dos doentes operados 15 eram do género feminino e
32 do género masculino, tinham idades compreendidas entre 1
dia e 70 anos - 22 cirurgias em idade pediátrica. As cirurgias rea-
lizadas enquadravam-se nos seguintes grupos nosológicos:
hidrocefalia – 10 cirurgias; malformações congénitas – 5 cirur-
gias; patologia degenerativa da coluna – 19 cirurgias; patologia
traumática da coluna – 1 cirurgia; nervos periféricos – 2 cirur-
gias e complicações e diversos – 10 cirurgias. Apesar do pouco
tempo de seguimento verificaram-se como complicações: 1
coleção subcutânea de Líquor; 2 deiscências de ferida operató-
ria e 1 “failed back surgery syndrome”. 

Conclusões: Os autores consideram que a realização de mis-
sões humanitárias no âmbito da Neurocirurgia contribui para
melhorar os cuidados de saúde locais, não só pelo acesso,
embora temporário, a tratamento neurocirúrgico, como pela
formação dos médicos locais. Para além disso, os médicos par-
ticipantes têm oportunidade de tratar doentes com patologia
mais rara ou num grau de gravidade superior ao observado nos
países desenvolvidos, assim como desenvolvem as capacidades
de trabalho em equipa e com menos recursos materiais.

CO43. Biópsia minimamente invasiva do
Seio Cavernoso: nossa experiência e
revisão da literatura 

Martin Lorenzetti, Herculano Carvalho, Begoña Cattoni,
Goncalves Ferreira, J. Lobo Antunes
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar
Lisboa Norte, Lisboa.

Objectivo: esclarecer o papel da biopsia minimamente inva-
siva no diagnóstico das lesões do seio cavernoso 
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Introdução: as lesões do seio cavernoso podem ter várias etio-
logias. A natureza de 15% destas lesões fica indefinida, apesar da
avaliação clínica e dos exames laboratoriais e neurorradiológicos.
A biopsia minimamente invasiva poderá ser a última opção para
obter um diagnóstico definitivo nestes casos “Incertos”. Apesar
das várias técnicas de biopsia conhecidas, ainda não foram esta-
belecidas indicações universalmente aceites. 

Material e métodos: no Serviço de Neurocirurgia do Hospital
Santa Maria, entre 2006-2012, foram operados 57 casos de
lesões do seio cavernoso. Destes, 5 foram biopsados por via
minimamente invasiva: 2 por via transnasal envolvendo técni-
cas endoscópicas de ORL e 3 por via transoval. Nestes últimos
casos, propomos uma técnica alternativa de biópsia que inclui
agulha de corte frontal e orientação dupla por Neuronavegação
(integrando RM,TAC e angio-RM) e RX intra-operatório. 
Analisam-se os resultados, e procede-se à revisão da literatu-

ra publicada até ao momento. 
Resultados: 2 dos 3 casos de biópsia trans buraco oval tive-

ram como diagnóstico histológico: metástase de adenocarcino-
ma e meningioma. No terceiro caso, a biopsia resultou não con-
clusiva. Nos 2 casos biopsados por via transnasal o diagnóstico
foi: cordoma e carcinoma da nasofaringe. Foram orientados
para tratamento não cirúrgico.

Dos 52 casos operados por craniotomia, foi confirmado o
diagnóstico imagiológico pre-operatório de meningioma,
excepto num caso raro de fibroma solitário do seio cavernoso.

Conclusão: a biopsia minimamente invasiva é fundamental
para o diagnóstico e orientação terapêutica nas lesões do Seio
Cavernoso de natureza “incerta”. 
A técnica por nós utilizada na biópsia trans buraco oval, pare-

ce a mais adequada, segura e eficaz para alcançar esse objectivo,
nas lesões localizadas na metade posterior do seio cavernoso.

CO44. Descompressão microvascular no
espasmo hemi-facial: Qual o lugar da
neurofisiologia?

Pedro Monteiro1, Fernando Silveira2, António Vilarinho1, Clara
Chamadoira1, Rui Vaz1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João,
Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental – FMUP,
2-Unidade de Neurofisiologia, Serviço de Neurologia, Centro
Hospitalar de São João.

A monitorização neurofisiológica é essencial em procedi-
mentos neurocirúrgicos que impliquem risco de lesão de nervos
cranianos e medulares, dando informações per-operatórias que
podem permitir modificar a atitude cirúrgica. O Serviço de
Neurocirurgia e a Unidade de Neurofisiologia do HSJ têm acu-
mulada experiência de neuromonitorização em patologia diver-
sa. Na descompressão microvascular (DMV) do nervo facial
(VII) consideramos mandatória a neuromonitorização com
potenciais evocados auditivos do tronco (BAEP) e recomendá-
vel a avaliação electromiográfica do VII. Na maioria dos casos de
espasmos hemifaciais os doente apresentam, na avaliação pré-
operatória, uma resposta anómala do VII (RAF), corresponden-
te neurofisiológico da sincinésia gerada pela condução antidró-
mica de um estímulo distal até à região do tronco, e daí para
todo o território muscular inervado pelo VII. É possível identifi-
car e monitorizar, durante a cirurgia, esta RAF. Embora o desa-

parecimento intra-operatório da RAF seja considerado evidên-
cia de descompressão eficaz, o significado prognóstico a longo
prazo permanece controverso. Os autores apresentam 4 casos
de DMV com RAF, 3 do sexo feminino, idade média 55 anos (44-
65) e sintomáticos há 11,75 anos (4-15). As RAF encontradas
caracterizavam-se por amplitudes médias de 548µV (271-804),
latências de 9.8ms (9,0-10,6). Durante o procedimento cirúrgico
constatou-se o desaparecimento completo da RAF em todos os
casos, 26 minutos em média após o início da perda de amplitu-
de (20-30min). O desaparecimento da RAF foi um dado per ope-
ratório adicional, além da verificação anatómica da microdes-
compressão, para dar por concluído o procedimento cirúrgico.
Em todos os casos verificou-se o desaparecimento dos espas-
mos hemifaciais no pós-operatório imediato e actualmente,
após um período de follow-up médio de 16,5 meses (1-29), os
doentes encontram-se assintomáticos, sem recidiva de espas-
mo hemifacial. Pretende-se a análise e discussão das potencia-
lidades e limitações da neuromonitorização intraoperatória na
DMV VII, em particular o valor preditivo do desaparecimento da
RAF durante o procedimento cirúrgico.

CO45. Craniectomias descompressivas
supratentoriais no traumatismo
crânio-encefálico

Osvaldo Lucas Correia Sousa1, Nuno Machado2, Pedro Alberto
Pinto Silva1, Rui Manuel Cardoso Vaz1

1-Centro Hospitalar de São João, 2-Facudlade de Medicina da
Universidade do Porto.

Introdução: Os benefícios da craniectomia descompressiva
em doentes traumatizados não estão claramente estabelecidos.
A utilização desta técnica em diversos centros de trauma é
essencialmente guardada para situações “life-saving”, após a
instituição do melhor tratamento médico, tais como evidência
de lesão cerebral difusa, bem como hematomas intra ou extra-
axiais com edema cerebral associado. Neste contexto, o objetivo
deste estudo é a caracterização e a verificação dos resultados
nos doentes submetidos a este procedimento no nosso hospital. 

Métodos: Foram estudados 44 doentes tendo em vista a ava-
liação do seu estado geral, as características imagiológicas, os
detalhes do procedimento, os resultados e as complicações. Os
resultados foram medidos recorrendo à escala “Glasgow
Outcome Scale” (GOS) logo após o procedimento, aos 6 e 12
meses. Os resultados foram comparados com os preditores de
resultados CRASH e IMPACT e foram determinados os predito-
res de resultados dos nossos doentes. 

Resultados: 14 doentes foram submetidos a craniectomia
descompressiva por lesão cerebral difusa, 20 foram simultanea-
mente intervencionados a hematomas extra-axiais e 10 simulta-
neamente a hematomas intra-axiais. A taxa mortalidade foi de
23%. 32% dos doentes ficaram com incapacidade severa ou em
estado vegetativo. A percentagem de doentes com resultados
favoráveis (GOS ≥ 4) após 1 ano foi de 45%. A idade dos doentes,
o resultado na Escala de Coma de Glasgow, a fotorreatividade
pupilar e a desidrogenase lática apresentaram relação estatisti-
camente significativa com o resultado final. 

Conclusão: O uso de fatores preditores na avaliação e deci-
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são para realização de craniectomia descompressiva tem um
valor significativo, tendo em conta que a cirurgia terá pouco
benefício nos doentes com um prognóstico desfavorável.

CO46. Drenagens ventriculares externas
colocadas no HSM entre 2009 e 2012:
indicações, prodecimento e complicações

Maria Manuel Santos, José Pedro Lavrador, Joaquim Teixeira,
Diogo Simão, Nuno Simas
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Introdução: A colocação de uma drenagem ventricular
externa (DVE) é um procedimento cirúrgico comum no trata-
mento da hidrocefalia aguda. São múltiplas as suas indicações e
a técnica é simples, habitualmente urgente e temporariamente
eficaz. A infeção, o mau posicionamento do cateter ventricular e
a hemorragia do trajeto são as principais complicações associa-
das a esta técnica. 

Métodos: foi efetuada uma análise retrospetiva de todos os
procedimentos em que foi uma colocada uma DVE no Hospital
de Santa Maria (HSM) entre Janeiro de 2009 e Dezembro de
2012. Foram colhidos dados epidemiológicos dos doentes, pato-
logia de base, local da cirurgia, posicionamento do cateter ven-
tricular, número de dias com DVE, complicações associadas ao
procedimento e taxa de conversão para sistema de derivação
ventrículo-peritoneal (SDVP). 

Resultados: foram colocadas 247 DVEs em 227 doentes dis-
tribuídos equitativamente por gênero. A média de idades foi de
53 anos. 80% dos procedimentos foram realizados de urgência.
5% das DVEs foram colocadas à cabeceira do doente numa
Unidade de Cuidados Intensivos. A hemorragia sub-aracnoideia
foi a indicação mais frequente para a colocação de DVE, segui-
da pelo traumatismo crânio-encefálico grave. 52% das DVEs não
tinham o posicionamento ideal definido pré-operatoriamente,
embora, tenha havido necessidade de recolocação por não fun-
cionamento em menos de 1%. Foram diagnosticadas por tomo-
grafia computorizada 11% de hemorragias associadas ao trajeto,
tendo sido operado 1 único doente com um hematoma epidu-
ral. Foram detetadas e tratadas 5 (0.02%) infeções. O número
médio de dias com drenagem foram 7 e em 31% dos doentes foi
colocado um SDVP. A taxa de mortalidade foi de 23%. 

Conclusão: a colocação de DVEs é um procedimento fre-
quentemente praticado no nosso centro, associada a uma redu-
zida taxa de infeção, uma taxa de mau posicionamento superior
à esperada e uma taxa de hemorragia similar à da literatura.

CO47. Dilemas Éticos no Traumatismo
Crâneo-Encefálico: o Suicídio

José Pedro Lavrador, João Lobo Antunes
Departamento de Neurocirurgia, Hospital Santa Maria, Lisboa.

Introdução: Autonomia, não-maleficência, beneficência e
justiça são os princípios que mais influenciaram a ética subja-
cente à prática médica. A sua aplicação é dificultada pela falta
de modelos comportamentais que enquadrem os fatores situa-
cionais não contemplados nestes princípios. A dificuldade na

sua aplicação concreta está ilustrada nas três situações dilemá-
ticas seguintes. 

Caso 1: Homem, 79 anos, tentativa de suicídio por arma de
fogo, GCS 5, hemorragia subaracnoideia (HSA) difusa e cruza-
mento da linha média por parte do projéctil com hematoma no
seu trajeto. Foi monitorizada a pressão intracraniana
(PIC>40mmHg), realizada craniectomia descompressiva e dre-
nagem do hematoma. Recuperou até GCS 10, desenvolvendo
uma pneumonia nosocomial que culminou com a morte ao 16º
dia. Caso 2: Homem, 84 anos, tentativa de suicídio por arma de
fogo, GCS 3, anisocoria (pupila direita > pupila esquerda), HSA
difusa e cruzamento da linha média pelo projétil. Não foi colo-
cada indicação para tratamento neurocirúrgico, prestando-se
cuidados de conforto e verificando-se o óbito ao 3º dia. Caso 3:
Homem, 49 anos, tentativa de suicídio por arma de fogo, GCS 9,
projéteis em localização intracraniana com hematoma no traje-
to e hematoma subdural agudo. Teve alta com amaurose do
olho esquerdo. Aos 6 meses, encontra-se com atrofia ótica bila-
teral e dependente para as atividades de vida diária. 

Conclusão: A abordagem do suicídio na urgência coloca o
médico no dilema entre a beneficência/ não-maleficência e a
autonomia do doente, sendo o suicídio uma forma radical da
sua expressão. A sua resolução depende dos determinantes clí-
nicos, do envolvimento pessoal do médico, das suas motivações
e da capacidade de relação com o doente. As decisões tomadas
comportam consequências pessoais, sociais, jurídicas e econó-
micas, discutindo-se a legitimidade da adoção de medidas
extraordinárias em situações de prognóstico reservado perante
um doente que tomou uma decisão no exercício pleno da sua
autonomia. 
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PO01. Mecanismos moleculares da ação da
Temozolomida numa linha celular de
Glioblastoma

Joana Balça-Silva1,3, Diana Matias1,3, Anália do Carmo1,3, Ana Bela
Sarmento Ribeiro1,3,4, Maria Celeste Lopes1,5

1-Centro de Neurociências e Biologia Molecular, Universidade de
Coimbra, Coimbra, Portugal; 2-Escola Universitária Vasco da Gama,
Coimbra, Portugal; 3-Faculdade de Medicina, Universidade de
Coimbra, Coimbra, Portugal; 4-Centro de Investigação em Meio
Ambiente, Genética e Oncobiologia (CIMAGO), Faculdade de
Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal; 5-Faculdade de
Farmácia, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal.

Os Glioblastomas (GBM) são tumores cerebrais que englo-
bam mais de 50% dos tumores do sistema nervoso central. São
caracterizados pela elevada proliferação e resistência aos agen-
tes alquilantes utilizados convencionalmente na quimioterapia.
O tempo médio de sobrevivência destes doentes permanece
aproximadamente entre 12-14 meses após o início do tratamen-
to com temozolomida (TMZ), o gold standard da terapêutica. Os
mecanismos de ação da TMZ e de resistência das células de GBM
a esta terapia não estão ainda completamente esclarecidas e a
razão da baixa eficácia da TMZ é incerta. Sabe-se que o mecanis-
mo de ação da TMZ pode ser influenciado pela alteração das vias
de sinalização de sobrevivência e proliferação celular, como a as
vias PI3K/AKT e ERK1/2, assim como pela autofagia. 
Assim, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a regu-

lação das vias PI3K/AKT, ERK1/2 e a autofagia em células de
GBM tratadas com TMZ. 
Para o efeito a linha celular de glioblastoma, as células U-

118, foi utilizada como modelo experimental. Estas células
foram incubadas com diferentes concentrações de TMZ duran-
te 24h e 48h. A proliferação foi avaliada utilizando um kit de
BrdUrd. A ativação da autofagia (através da expressão de LC3) e
das vias de sinalização de PI3K/AKT e das MAP cinases foram
avaliadas por western blot. A apoptose foi determinada por
microscopia confocal e citometria de fluxo.
Os nossos resultados evidenciam nas células U-118 tratadas

com TMZ aumento da expressão de LC3, sugerindo que a TMZ
pode estar envolvida na ativação da autofagia. Verificou-se,
também, que as vias PI3K/AKT e ERK1/ERK2 estão constitutiva-
mente ativas nas células U-118, o que está de acordo com a
ausência de bloqueio do ciclo celular nas células tratadas com
TMZ. Além disso, a TMZ não induz apoptose significativa. Em
resumo, os resultados deste trabalho sugerem que a resistência
das células de GBM à TMZ poderá estar associada à actividade
das vias de sinalização PI3K/AKT e/ou da ERK1/2 e MAP cinase,
e consequentemente, à ativação da autofagia. 

PO02. Um caso clinico de Schwannoma
frontal intraparenquimatoso 

Leandro Oliveira1, Miguel Afonso1, Filipa Peixoto2, Ana Margarida
Rodrigues3, Carlos Alegria1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, 3-Serviço de
Anatomia Patológica, Hospital de Braga.

Os Schwannomas correspondem a aproximadamente 8%
dos tumores intracraneanos primários, estando a sua maioria
localizada no ângulo ponto cerebeloso. Os Schwannomas intra-

parenquimatosos são raros, estando descritos menos de 100
casos na literatura. Os autores apresentam um caso de uma
doente de 24 anos, com queixas de cefaleias com meses de evo-
lução. Exame neurológico sem alterações. Investigada com TAC
e RMN que revelaram volumosa lesão frontal esquerda, consti-
tuida por uma porção sólida heterogénea, parcialmente necró-
tica e com componente hemático (33 x 24 mm) e uma volumo-
sa porção quistica (37 mm de diâmetro máximo). A lesão sólida
parecia romper a lâmina crivosa do etmóide à esquerda. O diag-
nóstico mais provável atendendo às características imagiológi-
cas e ao grupo etário seria poder tratar-se de um estesioneuro-
blastoma. Submetida a craniotomia bifrontal para remoção
total da lesão. Intra operatoriamente verificou-se que o tumor
estava totalmente rodeado pelo córtex cerebral, mas que a lâmi-
na crivosa não estava invadida. A RMN de controlo pós operató-
ria revelou remoção total da lesão. O exame histológico revelou
tratar-se de um schwannoma. Avaliação clinica e imagiológica 1
ano após a cirurgia revelou síndrome frontal residual e ausência
imagiológica de lesão. 

PO03. Astrocitomas do lobo temporal em
espelho em gémeos monozigóticos

Pedro Alberto Silva, Osvaldo Sousa, Paulo Linhares, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar São João, Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.

Introdução: A ocorrência de tumores cerebrais em indiví-
duos da mesma família verifica-se em menos de 5% dos casos e
a maioria associa-se a síndromes genéticos de predisposição
familiar para o desenvolvimento de neoplasias. Gliomas “con-
cordantes” representam casos excecionalmente raros de tumo-
res de histologia similar com topografia idêntica em gémeos
monozigóticos. 

Case Report: Caso 1: RMTA, de 31 anos, sexo masculino, sem
antecedentes médicos relevantes ou medicação habitual, fuma-
dor, admitido em Agosto de 2012 no SU em contexto de crise
tónico-clónica generalizada inaugural. TC e RMN cerebrais
foram compatíveis com volumosa lesão expansiva temporobasal
direita, invadindo o ventrículo lateral sobrejacente até ao átrio
ventricular e preenchendo a cisterna ambiens com compressão
mesencefálica. O paciente foi submetido a craniotomia e remo-
ção microcirúrgica da referida lesão; o estudo anátomo-patoló-
gico definitivo mostrou um astrocitoma difuso tipo fibrilar
(OMS, grau II). Caso 2: MHTA, de 31 anos, sexo masculino, sem
antecedentes médicos relevantes ou medicação habitual, fuma-
dor, admitido em Setembro de 2012 no SU em contexto de crise
tónico-clónica generalizada inaugural precedida de alterações
visuais inespecíficas, após semanas de sensação subjetiva de
alteração da linguagem. TC e RMN cerebrais revelaram volumo-
sa lesão expansiva temporobasal esquerda, em topografia exata-
mente simétrica à do seu irmão, bem como pequena lesão saté-
lite, com as mesmas características de sinal, sobre o lobo central
ipsilateral. Após estudo funcional que mostrou sobreposição
desta última com a activação motora do membro superior con-
tralateral, o paciente foi submetido a craniotomia para remoção
microcirúrgica da lesão em espelho; o estudo anátomo-patológi-
co definitivo revelou um astrocitoma anaplásico (OMS, grau III). 
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Discussão: Os autores descrevem uma apresentação clínica
concomitante de gliomas simétricos em gémeos monozigóticos
sem história de síndrome familiar predisponente.

PO04. Lesão tumoral em feixe corticoespinal

Ricardo Moreira, Joao Abreu Lima, Afonso Pinto, Carlos Alegria
Hospital de Braga

Introdução: As lesões tumorais com atingimento puramente
em feixe corticoespinal não são comuns e compreendem prog-
nóstico mais reservado. Este trabalho tem como objectivo a
apresentação de caso clinico de lesão corticoespinal pos central
esquerda. 

Métodos / Resultados: Homem de 36 anos, sem antecedentes
médicos relevantes. Apresentação clinica com hipostesias segui-
das de hemiparesia progressiva do lado direito. Investigado com
RMN-CE que mostrou lesão corticoespinal pos central esquerda
atingindo a protuberancia ipsilateral. Realizada biopsia aberta,
com resultado histológico de "eventual oligodendroglioma com
diferenciação neuronal". Realizado tratamento com quimiotera-
pia e radioterapia.

Conclusão: As lesões com atingimento puramente de feixe
corticoespinal não são comuns. Compreendem um prognóstico
mais reservado devido a dificuldade na remoção cirúrgica. Este
caso mostra progressão tumoral apenas em feixe descrito, com
limitações cirúrgicas inerentes e submetido a tratamento com
radioterapia e quimioterapia.

PO05. Quistos Aracnoideus da Fossa
Posterior

Rui Manilha, Vitor Castro, Vitor Goncalves,Cátia Gradil, Catarina
Viegas, Andreia Amorim, Manuel Cunha e Sa
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

Os quistos aracnóideus constituem cerca de 1% das lesões
intracranianas não traumáticas. A apresentação clínica varia de
acordo com a idade e a localização e uma parte destes permane-
cem assintomáticos durante toda a vida. O sintoma mais fre-
quente é a cefaleia. A localização a nível da fossa posterior ocorre
em cerca de 24% dos casos, dando origem a quadros variáveis. Os
doentes com quistos de maiores dimensões apresentam-se, fre-
quentemente, com hidrocefalia. A abordagem cirúrgica dos quis-
tos aracnóideus nesta localização não é linear dependendo de
vários factores. Discutimos 2 casos de doentes com quistos arac-
noideus da fossa posterior. No primeiro caso o doente apresen-
tou-se na consulta de neurocirurgia com um quadro inespecífico
de tonturas e desequilíbrio. Ao exame neurológico apresentava
hiperreflexia generalizada, Hoffman presente à direita e desequi-
líbrio da marcha. Apresentava uma TAC CE que revelava uma
volumosa lesão quística hipodensa da fossa posterior com hidro-
cefalia tetraventricular associada. A RMN CE, posteriormente, da
coluna cervical e dorsal revelaram uma lesão quística com sinal
semelhante ao líquor, insinuando pelo forâmen Magno associada
a hidrocefalia tetraventricular compensada e hidro/seringomie-
lia. A doente foi submetida a ventriculostomia do III ventrículo e
posterior craniectomia descompressiva da fossa posterior com

fenestração da lesão quística. O segundo caso, descrevemos um

doente que, na sequência de um quadro transitório de alterações

mnésicas inespecíficas realizou uma TAC-CE e, posteriormente,

uma RMN CE que revelaram uma lesão quística volumosa da

fossa posterior, compatível com quisto aracnoideu, associada

hidrocefalia tetraventricular. À observação o doente não apresen-

tava alterações no exame neurológico tendo-se optado pelo trata-

mento conservador com vigilância. Discutimos os casos de 2

doentes com quistos aracnoideus da fossa posterior associados a

hidrocefalia com abordagens diferentes. 

PO06. Fístula Carótido-Cavernosa
espontânea em associação a Doença
Vascular do Colagéneo. Caso clínico

José Luís Alves, José Gustavo Soares, Bruno Costa, José Augusto
Costa, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra.

Uma criança de 3 anos, sexo masculino, deu entrada no

Serviço de Urgência do Hospital Pediátrico de Coimbra após

queda implicando traumatismo abdominal e crânio-encefálico.

Apresentava-se com um score de 15 na Escala de Coma de

Glasgow, vómitos, desconforto abdominal e cefaleias holocra-

nianas moderadas. Várias alterações morfológicas eram óbvias à

observação externa: macrocefalia com conformação craniana

anormal; discreta exoftalmia esquerda; pavilhões auriculares

dismórficos; lesões angiodisplásicas/hemangiomas dispersos

pelo corpo; circulação colateral visível no abdomen e couro

cabeludo. O respectivo desenvolvimento psico-motor aparenta-

va ser adequado à faixa etária. A acompanhante referia acompa-

nhamento multidisciplinar no estrangeiro: nefrocalcinose e

malformação anorectal, sem outros antecedentes relevantes.

Ecocardiograma e Rx tórax e abdominal não apresentavam alte-

rações evidentes, enquanto a ecografia abdominal mostrava

provável nefrocalcinose medular. TC-ce e angio-TC demonstra-

ram aumento do volume dos seios cavernosos e preenchimento

heterogéneo do seio cavernoso esquerdo, concomitantemente

com engorgitamento significativo das veias temporal superfi-

cial, peri-orbitária, facial e oftálmica superior esquerda. Era

também evidente uma volumosa estrutura venosa intra-óssea,

de localização frontal esquerda e em comunicação com a por-

ção anterior do Seio Sagital Superior. O quadro clínico-imagio-

lógico é sugestivo de fístula carótido-cavernosa espontânea

com drenagem venosa exuberante associada. A fistula carótido-

cavernosa é uma comunicação anómala entre a artéria carótida

interna e o seio cavernoso, com potencial risco de sequelas neu-

rológicas e oftalmológicas severas. Surge num contexto traumá-

tico ou espontaneamente, em associação a doenças vasculares

do colagéneo, aterosclerose, hipertensão ou no período pós-

parto. Perante o contexto presente de provável Doença do

Colagéneo/Doença do Tecido Conjuntivo, a criança foi orienta-

da para consulta de Pediatria/Genética e Neurocirurgia. 
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PO07. Concussões cerebrais: revisão da
literatura e da prática no serviço de
urgências

Ângela Bravo, Rodrigo Gorayeb
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Introdução: A concussão cerebral resulta de um traumatis-
mo cranioencefálico com alterações neurológicas temporárias.
O quadro clinico varia desde uma discreta desorientação ou
confusão mental, até amnésia e perda de consciência. O meca-
nismo fisiopatológico ainda não se encontra completamente
esclarecido. 

Métodos: Procedeu-se à análise estatística nos últimos cinco
anos no serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier
dos traumatismos cranioencefálicos acompanhados de concus-
são cerebral, excluindo-se todos os casos com outras lesões
encefálicas traumáticas. Pretendia-se realizar um estudo das
alterações clinicas no momento da concussão e a sua evolução
no prazo de um ano. 

Material: Sistema informático do serviço de urgência e segui-
mento nas consultas durante doze meses. Resultados:
Obtiveram-se 300 casos com concussões cerebrais simples, dos
quais 30% apresentaram desorientação temporal e 5% desorien-
tação pessoal. A maioria estava assintomático, porém 57% man-
teve amnésia para o ocorrido e apenas 2% apresentou perda de
conhecimento. No prazo de doze meses apenas se registaram a
manutenção do quadro de amnésia para o ocorrido. 

Conclusão: Para os doentes com concussões graves, as alte-
rações podem permanecer de três meses a um ano, podendo a
recuperação completa não se verificar. A síndrome pós-concus-
são é uma entidade ainda em estudo fisiopatológico definindo-
se como uma variedade de sintomas neurológicos associados ao
traumatismo cranioencefálico.

PO08. Liponeurocitoma do cerebelo

Gonçalo Novais, Pedro Castanho, Lino Fonseca, Nuno Reis
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de Lisboa Central -
Hospital de São José.

Objectivo:O liponeurocitoma do cerebelo é um tumor extre-
mamente raro, composto por células de origem neuronal, glial e
adiposa bem diferenciadas. Descrito pela primeira vez em 1978,
existem até à data aproximadamente 40 casos descritos na lite-
ratura, encontrando-se também descritos tumores com rara
localização intraventricular supratentorial. Os autores propõe-
se descrever um caso deste tumor, tratado na sua instituição,
bem como apresentar uma breve revisão da literatura sobre esta
entidade. 

Material e Métodos: Doente do sexo masculino, 43 anos de
idade, referenciado por quadro de ataxia cerebelosa, tonturas e
perda de destreza da mão direita com 2 meses de evolução. RM-
CE mostrou uma massa nodular intra-axial heterogénea, bem
delimitada, com componente adiposa na região vermiana supe-
rior e hemisférica cerebelosa direita. Foi operado em 2011 por
via infratentorial supracerebelosa. RM-CE de controlo mostrou
resíduo tumoral. Por expansão do resíduo, foi re-operado em
2013 (24 meses após primeira cirurgia). RM-CE de controlo
mostra resíduo da componente adiposa, com remoção total do

restante tumor. O doente encontra-se assintomático. 
Discussão: Inicialmente integrado no grupo dos meduloblas-

tomas, foi considerado como entidade distinta em 2000 em virtu-
de do seu comportamento particularmente indolente, sendo
classificado como tumor de grau I pela OMS. Em 2007 foi reclas-
sificado como grau II pela sua reconhecida propensão para a reci-
diva. Apesar de poder apresentar índice proliferativo elevado, não
apresenta critérios citológicos ou histológicos de malignidade. 

Conclusão: O tratamento do liponeurocitoma é primaria-
mente cirúrgico, podendo obter-se a sua cura com a remoção
total. A radioterapia complementar reserva-se para os casos reci-
divantes sem solução cirúrgica. Uma vez que se constitui de múl-
tiplas linhas celulares, que lhe conferem um aspecto macroscó-
pico intra-operatório polimórfico, deverá ser adoptada particu-
lar atenção a esta característica a fim de se proceder à sua remo-
ção total e, bem sim, maximizar as hipóteses de cura cirúrgica.

PO09. Meningioma com metaplasia adiposa
– Caso clínico

Joaquim Cruz Teixeira1, Nuno Simas1, José Pimentel2, José Miguéns1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neurologia, Hospital de
Santa Maria

O meningioma lipomatoso é uma variante histológica rara e
geralmente benigna, tendo sido descritos menos de 45 casos de
meningiomas com metaplasia lipídica na literatura. O seu diag-
nóstico histológico é difícil, sendo importante distinguir a acu-
mulação adiposa simples da alteração metaplásica. Os autores
apresentam o caso de um doente do sexo masculino de 62 anos
com história de tumefacção craniana frontal direita de cresci-
mento progressivo com vários anos de evolução. Realizou RM-
CE em que se observava uma lesão expansiva da calote crania-
na frontal e região fronto-orbitária direita, com alargamento do
diploe e extensão subperiostal, sugestiva de meningioma intra-
ósseo com componente intracraniano extra-axial que realçava
de forma homogénea após administração de gadolínio, apre-
sentando cauda dural. O doente foi submetido a tratamento
cirúrgico, tendo sido efectuada remoção de componente tumo-
ral epicraniano com aspecto lipomatoso, craniectomia frontal
direita com remoção de osso invadido e remoção de meningio-
ma e dura invadida – remoção Simpson I. O exame anatomo-
patológico identificou neoplasia derivada da célula aracnóideia
cujas características histomorfológicas principais são extensa
metaplasia adiposa e degenerescência xantomatosa. A cirurgia e
o período pós-operatório decorreram sem complicações, apre-
sentando-se sem evidência de recidiva com 1 ano de follow-up.

PO10. Tumor parenquimatoso da pineal com
diferenciação indeterminada: qual o
tratamento?

Leandro Oliveira1, Miguel Afonso1, Ana Margarida Rodrigues2,
Carlos Alegria1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica,
Hospital de Braga.

Introdução: Os tumores da pineal são raros, corresponden-
do aproximadamente a 0,4 – 1% de todos os tumores intracra-
neanos em adultos. Os tumores parenquimatosos da pineal
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com diferenciação indeterminada foram reconhecidos em 2007
pela World Health Organization (WHO) como um novo subtipo
de tumor parenquimatoso pineal, de malignidade intermédia
(classificação WHO II ou III) entre o pineocitoma (Grau I WHO)
e o pineoblastoma (Grau IV WHO). Descreve-se um caso confir-
mado histologicamente, e o tratamento proposto. 

Métodos: Descreve-se um caso de uma mulher de 73 anos,
com lesão conhecida da região pineal que por sangramento e
agravamento neurológico, com perturbação da memória e da
fala, instabilidade do andar e visão dupla, foi decido remoção
tumoral. 

Resultados: Foi feita remoção macroscópica total por abor-
dagem infratentorial / supracerebelosa. O exame histológico
revelou tratar-se de tumor parenquimatoso da região pineal
com diferenciação indeterminada. O caso clinico foi discutido
em reunião de grupo oncológico, tendo sido decidido ser feito
controlo imagiológico frequente, sem terapêuticas complemen-
tares (radioterapia) nesta fase. 

Conclusão: Dado a raridade dos tumores parenquimatosos
da região pineal com diferenciação indeterminada, não existe
uma estratégia de tratamento bem estabelecida. Deste modo, a
terapêutica complementar, após o estabelecimento de um diag-
nóstico histológico, deve ser adequada caso a caso.

PO11. Carcinoma Basocelular Gigante com
Invasão Dural - A importância da interacção
multidisciplinar num caso clínico raro.

Luís Rocha1, Diana Monteiro2, Eduardo Cunha1, Gonçalo
Figueiredo1, Mário Gomes1

1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto EPE- HGSA;
2-Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Centro Hospitalar de
São João, Porto.

Introdução: O carcinoma basocelular escamoso gigante
(CBG) corresponde a 1% dos casos de carcinoma basocelular
escamoso (CBE), considerado variante agressiva com diâmetro
superior a 5cm, potencial de invasão local ou difusa e risco asso-
ciado ao tamanho no diagnóstico. 

Material e Métodos: Cita-se o caso clínico de uma doente de
79 anos, autónoma, observada no Serviço de Urgência do
CHTMAD, por quadro de febre e desorientação têmporo-espa-
cial. Desde há 13 anos apresenta crescimento de lesão tegumen-
tar fronto-parietal, com invasão progressiva dos tecidos subja-
centes e atingimento do parênquima cerebral. Mede 25cm na
primeira observação, com exposição do córtex cerebral e ferida
ulcerada e infectada. Numa primeira abordagem foi realizada
limpeza e desbridamento da loca infectada, com correcção da
solução de continuidade dural recorrendo a tensor da fáscia
lata. Ao 10º dia de internamento ocorre deterioração clínica,
subsequente a formação de abcesso cerebral frontal esquerdo,
subjacente à área abordada. Foi reintervencionada, com pun-
ção e drenagem do abcesso. Após estabilização clínica, é realiza-
da a primeira cirurgia conjunta com Cirurgia Plástica, na tenta-
tiva de colocar um expansor tecidular subcutâneo na vertente
parieto-occipital, onde se encontra tecido preservado. Tentativa
gorada, por não encerramento da incisão operatória e não
expansibilidade do enxerto. Opta-se pela colocação de retalho

pediculado, em parceria com o Serviço de Cirurgia Plástica do

Hospital de São João. Fez-se plastia de retalho livre do Músculo

Grande Dorsal (MGD), após alargamento das margens lesionais

por Neurocirurgia. Em 2º tempo o retalho é plastiado com

enxerto de pele expansionado em rede da muscular do MGD. 

Conclusão: O tratamento deste tipo de lesões consiste na

exérese total da lesão e plastia local, com bom prognóstico e se

detectado numa fase inicial. Este poster serve como exemplo de

cooperação entre duas especialidades distintas e duas institui-

ções hospitalares, tendo por base um caso raro, com uma pro-

gressão dificilmente reencontrada.

PO12. Tumor Quístico Cerebeloso de Baixo

Grau mimetizando Neurocisticercose

Racemosa – caso clínico e revisão da

literatura

Luis Sousa Marques, Gonçalo Neto d' Almeida, Sérgio Figueiredo
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Introdução: Ao contrário do que acontece em idade pediá-

trica, as lesões tumorais da fossa posteriores em idade adulta

são predominantemente extra-axiais. O diagnóstico diferencial

de lesões intra-axiais (do parênquima cerebeloso) poliquísticas

em idade adulta incluem: astrocitoma pilocítico, meduloblasto-

ma, hemangioblastoma, ganglioglioma quístico, lesão metastá-

tica, lesão não tumoral (infecciosa). 

Caso Clínico: O autores relatam o caso clínico de mulher de

44 anos, com diagnóstico de lesão poliquítica intra-axial cerebe-

losa na sequência de queixas insidiosas de cefaleias ligeiras, ver-

tigem rotatória e discreto desequilíbrio da marcha. Os exames

complementares revelaram volumosa lesão poliquística centra-

da à região profunda do hemisfério cerebeloso direito, sem

lesão nodular e sem qualquer captação de contraste. Não existia

edema peri-lesional e apesar da moldagem do IV ventrículo não

havia hidrocefalia. Foi colocada hipótese mais provável de neu-

rocisticercose de forma racemosa. A investigação etiológica rea-

lizada foi negativa incluindo serologias e sreening do LCR. Fez

ciclo de tratamento com albendazole durante 45 dias sem

melhoria clínica ou imagiológica, pelo que foi proposta trata-

mento cirúrgico. Foi operada tendo-se realizado craniotomia

sub-occipital e remoção macroscopicamente total da lesão após

resultado histológico extemporâneo ter sido compatível com

lesão glial de baixo grau e pouca probabilidade de lesão parasi-

tária. O pós-operatório não registou intercorrências sem rele-

vante agravamento dos défices prévios. O Exame Histológico

definitivo não foi conclusivo, podendo tratar-se de astrocitoma

pilocítico ou ganglioglioma quístico. 

Conclusão: Descrevem-se os vários diagnósticos diferenciais

de lesões quísticas intra-axiais do cerebelo e as implicações

diagnósticas e terapêuticas.
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PO13. Glioma Cordoide do III ventrículo –
Case Report

Pedro Ribeiro da Cunha, Marcos Barbosa, Gonçalo Costa,
Francisco Belo, Guerreiro Costa, João Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitário de
Coimbra.

Introdução: O glioma cordoide é um tumor raro, de baixo
grau (WHO II), do III ventrículo, descrito pela primeira vez por
Brat em 1998. Está clinicamente associado a uma diminuição da
acuidade visual e disfunção pituitária, sendo muitas vezes
detectado devido a uma hidrocefalia subjacente. A remoção
cirúrgica total é o tratamento de escolha, estando associada a
uma mortalidade pós operatória imediata de 32%. Existem
cerca de 70 casos descritos na literatura. Descreve-se o único
caso operado no nosso serviço.

Materiais e Métodos: Trata-se de um doente de 71 anos com
antecedentes de amaurose esquerda por traumatismo ocular,
que se apresentou com defeito de campo visual temporal do
olho direito, com 3 meses de evolução. Sem outra sintomatolo-
gia ou deficit neurológico focal. A ressonância magnética cra-
neo-encefálica revelou uma lesão expansiva extra-axial, supra-
selar, bem delimitada, com realce heterogéneo após contraste, 5
cm de maior diâmetro vertical, que exercia efeito de massa
sobre a haste pituitária e deslocava superiormente o quiasma
óptico. O doente foi submetido a cirurgia tendo sido feita uma
remoção macroscópica total da lesão por via pterional direita.

Resultados:O resultado do exame anatomopatológico foi de
glioma cordóide do III ventrículo com imunohistoquímica posi-
tiva para vimentina, GFAP, CD 34 e EMA e negativa para
MNF116 e S100, sendo o indíce proliferativo Ki-67 inferior a 1%.
O doente não apresentou complicações pós-operatórias, tendo
tido alta com deficit de campo visual sobreponível ao da entra-
da. Após 3 semanas viria a falecer na sequência de uma crise
hipertensiva seguida da instalação de coma profundo. A
Tomografia computorizada revelou uma hemorragia extensa do
tronco cerebral. 

Conclusão: O glioma cordoide do III ventrículo é uma lesão
tumoral pouco comum com uma histopatogénese ainda por
esclarecer, e a excisão cirúrgica macroscopica total destas lesões
está associada a uma morbilidade e mortalidade significativa.

PO14. Tumor Fibroso Solitário ‐
Hemangiopericitoma meníngeo maligno
Case report e revisão da literatura

Vítor Castro1, Flávia Dias1, Nuno Barbosa2, Conceição Marques1,
Ana Oliveira3, M. Cunha e Sá1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Cirurgia Maxilofacial, 
3-Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Garcia de Orta,
Almada.

A incidência dos Hemangiopericitomas (HPCs) é inferior a
1% de todos os tumores do sistema nervoso central (SNC) e o
Tumor Fibroso Solitário (TFS) é uma entidade ainda mais rara.
Na classificação mais recente de tumores do SNC da World
HealthOrganization (WHO), os TFSs e HPCs meníngeos, são

agrupados nos tumores mesenquimatosos, podendo ocorrer
em qualquer parte do corpo, raramente a nível do SNC.
Descrevemos o caso de um doente do sexo masculino, de 51

anos de idade, com queixas de cefaleias intensas e que ao exame
objetivo apresentava uma tumefação na região frontal direita. A
investigação revelou uma lesão expansiva fronto‐orbitotempo-
ral direita, com extensão intra e extracraniana e invasão dos
músculos da fossa temporal e infra‐temporal. Foi submetido a
remoção cirúrgica ampla e o diagnóstico definitivo foi de uma
neoplasia mesenquimatosa maligna de alto grau, com imunofe-
nótipo a favor de tumor meníngeo, no espetro Tumor Fibroso
Solitário maligno – Hemangiopericitoma Grau III OMS. No
pos‐operatório, o doente teve uma evolução favorável, com
regressão das queixas de cefaleias e sem défices acrescidos.
A RM de controlo (48h após cirurgia) confirmou a resseção

lesional e excluiu complicações decorrentes da cirurgia. O doen-
te foi posteriormente encaminhado para radioterapia adjuvante,
mantendo‐se até à data sem sinais de recidiva lesional.
A respeito deste caso, fazemos uma revisão da literatura, com

destaque na abordagem terapêutica, fatores de prognóstico,
nomeadamente a extensão da ressecção cirúrgica e algumas
características histopatológicas e de imunohistoquímica que de
forma mais consistente ajudam na distinção destes tumores e
condicionam a sobrevida dos doentes.

PO15. Microscope integrated quantitative
analysis of intra-operative indocyanine
green fluorescence angiography for blood
flow assessment in cases of dural
arteriovenous fistulas associated with
spinal hypoperfusion

Ana Luís, Alexandra Santos, Carla Reizinho,Luís Marques, Miguel
Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Background: Spinal dural arteriovenous fistulas (DAVF) are
the most common spinal vascular malformation and represent
an important, underdiagnosed cause of myelopathy. On the
other hand, myelopathy resulting from intracranial DAVF drain-
ing to spinal cord veins is rare. The success of the microsurgical
management of these lesions depends on the identification and
complete interruption of fistulae, which is not always obvious
during the procedure. Near-infrared indocyanine green
videoangiography (ICG) allows intraoperative assessment of
vascular anatomy and the new upgraded microscope based
integrated software allows a semiquantitative intraoperative
analysis of the restored blood flow. The authors present two
cases of DAVF with impact on spinal cord flow. 

Methods: ICG fluorescence curves of spinal cord surface and
vessels were obtained using software integrated into the surgical
microscope (Flow 800 software; Zeiss Pentero) in two surgeries
for the treatment of a posterior fossa and a spinal DAVF present-
ed with a mielopathic hypoperfusion syndrome. The following
hemodynamic parameters were assessed before and after treat-
ment: average maximum fluorescence intensity; rise time; time
to pea; time to half-maximal fluorescence and cerebral blood
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flow index. Flow color charts were compared. In both cases
intraoperative ICG fluorescent angiography was used first to
identify the arterialized veins of the fistula, and after, to confirm
obliteration of the fistulous connection and restoration of nor-
mal spinal cord blood flow. Results: Identification of the fistu-
lous junction was demonstrated intraoperatively in both occa-
sions with ICG fluorescence and an abnormal early high flow
was detected in the spinal cord venous draining system with an
average maximal intensity was 483.0 arbitrary intensity units
(AI; range 416-550 units for 5mg ICG bolus). After treatment,
restoration of the normal arterial and venous stages of the
angiography was confirmed and an improvement of the spinal
cord venous stasis assessed. A relative decrease of average spinal
cord parenquimal intensity of 56,8 to 64% was found after nor-
mal venous drainage was established. In these cases the initial
time to peak, rise time, and transit time between arteries and
spinal parenquima were delayed. 

Conclusions: Intraoperative ICG angiography serves an
important role in the microsurgical treatment of DAVF. It can be
used to map the location of fistula, feeding arteries, and drain-
ing veins in real time during surgery, to verify fistula obliteration
rapidly after clip placement and to access the impact of shunt
ligation on the regional perfusion dynamics. The ICG applica-
tions are quick, noninvasive, and provide priceless real-time
information to intraoperative surgical decision-making.
Therefore the procedure becomes quicker and safer.
Quantification of flow by ICG-based fluorescence angiography
appears to be useful for intraoperative monitoring of arterial
patency and regional assessment of spinal blood flow.
Nevertheless its usefulness comparing to standard ICG still
needs to be demonstrated.

PO16. Hematoma epidural no puerpério:
Malformação arteriovenosa 

Ângela Bravo, Rodrigo Gorayeb
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Introdução: Uma revisão da literatura permite inferir que as
malformações arteriovenosas espinhais são invulgares, com
incidência de somente 0.1%, contudo de uma importância clini-
ca crucial dada a sua morbilidade elevada. Destas malforma-
ções, com manifestação inicial com hematoma epidural no
puerpério precoce, estão descritos raros casos. 

Caso clinico: Apresenta-se o caso clinico de uma puérpera
de 27 anos submetida a cesariana sob bloqueio subaracnoídeo
em L3-L4 com reversão completa do quadro sensitivo nas
seguintes oito horas. Iniciou quadro progressivo de paraparésia,
aparecimento de cefaleias e dorsolombalgias resistentes a anal-
gesia. Realizou RMN da coluna dorsal que revelou formação
extra-dural condicionando significativa compressão medular,
em relação com hematoma epidural. Apesar de quadro instala-
do de paraplegia, procedeu-se a laminectomia urgente descom-
pressiva de D7 a D11 com drenagem de hematoma epidural
nesses níveis e exérese de malformação vascular de D7 a D9 que
se enviou para anatomia patológica. No pos-operatório a doen-
te manteve quadro de plegia abaixo de D6 com disestesias no

flanco direito e coxa esquerda. Reflexos cutaneoplantares pre-

sentes à direita e esboçava à esquerda, com sensibilidade sagra-

da S4-S5 mantida. A anatomia patológica confirmou o diagnós-

tico intraoperatório de malformação arteriovenosa epidural

dorsal e a angiografia confirmou exérese completa da lesão. A

doente encontra-se em reabilitação com quadro clinico com

recuperação parcial da força muscular e sensibilidade. 

Conclusão: Trata-se de uma entidade rara sobretudo quando
não se encontram associações malformativas com apenas três

casos semelhantes descritos na literatura. O mecanismo fisiopa-

tologico subjacente nestas lesões vasculares passa pela hiperten-

são venosa agravado pelas alterações de coagulação no puerpé-

rio. Deste modo, a deterioração neurológica pode ser devida a

trombose de veias de drenagem ou hemorragia extensa podendo

levar a compressão medular. Assim, nos hematomas epidurais no

puerpério, embora raras, devem ser consideradas como diagnós-

ticos diferenciais as malformações arteriovenosas.

PO17. Tratamento de Fístula Arterio-Venosa
Dural de Alto Débito da Tórcula por
cateterização direta do Seio Longitudinal
Superior

Luís Sousa Marques1, Carla Reizinho1, Ana Isabel Luís1, Gabriel
Branco2, Sérgio Figueiredo1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Neuro-radiologia,
Hospital Egas Moniz, Lisboa.

Introdução: As fístulas arterio-venosas durais (FAVD) corres-
pondem a 10 a 15% das malformações arteriovenosas intra-cra-

neanas, caracterizando-se por uma comunicação anómala a

nível da dura-máter que envolve um seio venoso / veia cortical

que se encontram arterializados por ramos da artéria carótida

externa, ramos tentoriais da carótida interna, ramos meníngeos

da artéria vertebral ou raramente por ramos piais das artérias

cerebrais. A existência de hipertensão venosa com drenagem

venosa retrógrada cortical (leptomeníngea), são sinais de fístula

de alto débito, o que aumenta os riscos de hemorragia espontâ-

nea (1,5% ao ano), e aparecimento de défices neurológicos e

cognitivos precoces. 

Caso Clínico: Descreve-se um caso clínico de doente de 66
anos, sexo feminino com hemorragia espontânea de FAVD de

alto débito complexa, com ponto fistuloso centrado à torcula e

com aferências arteriais intra e extra-craneanas, com inversão

do sentido do fluxo no seio longitudinal superior (SLS)e seio

reto com marcada dilatação venosa (Borden III; Cognard IV).

Após várias tentativas de embolização por via trans-femural

clássica apenas com oclusões parciais, foi realizada abordagem

combinada através da cateterização venosa direta do SLS que se

expôs através de craniotomia e simultaneamente com cateteri-

zação arterial femoral retrógrada. Conseguiu-se eficaz oblitera-

ção do ponto fistuloso com 14 fios de platina. Após follow-up de

9 meses não houve evidência de repermeabilzação ou re-

hemorragia, registando-se um franca melhoria clínica e neuro-

lógica, com remissão praticamente total das funções cognitivas

superiores e das alterações demenciais. 
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Conclusão: O tratamento das FAVD é multidisciplinar

incluindo abordagem endovascular (arterial e venosa), cirurgia

e radiocirurgia. Os autores descrevem um caos de FAVD de alto

débito da torcula complexa cujo tratamento envolveu aborda-

gem combinada após cateterização direta do SLS por cranioto-

mia e fazem revisão dos casos publicados na literatura. 

PO18. Edema encefálico pseudo-hipóxico
após clipagem microcirúrgica de aneurisma
incidental da artéria cerebral média

Pedro Alberto Silva, Patrícia Polónia, António Vilarinho, António
Cerejo, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar São João, Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.

Introdução: A clipagem microcirúrgica mantém-se a opção
inicial para o tratamento da maioria dos aneurismas saculares

da artéria cerebral média. 

Case Report: Doente de 69 anos, sexo feminino, com antece-
dentes de bócio multinodular e tromboembolismo pulmonar

secundário a trombose venosa profunda do membro inferior.

Após achado imagiológico de aneurisma sacular da bifurcação da

artéria cerebral média esquerda de 11,8 mm, procedeu-se a clipa-

gem electiva, com dissecção silviana sem retracção, clipagens

temporárias curtas com reversão da pressão tecidular de oxigénio

e confirmação videoangiográfica da exclusão do aneurisma e

patência arterial. A duroplastia foi efectuada com polifilamento

absorvível, substituto dural e cola de fibrina, sendo introduzido

dreno subgaleal aspirativo, com uma drenagem serohemática de

290 ml nas primeiras 8 horas (190 na primeira hora). No pós-ope-

ratório, verificou-se uma alteração persistente do estado de cons-

ciência após suspensão da sedo-analgesia. A TC Cerebral 6 horas

pós-operatória mostrou hipodensidades abrangendo difusamen-

te os núcleos da base e áreas tálamopedunculares, com moderado

efeito de massa associado a reduzir a amplitude ventricular. Veno-

TC mostrou correto preenchimento dos principais seios venosos

durais, assim como das veias cerebrais internas e de Galeno. Nas

48 horas seguintes, apesar do melhor tratamento médico com

monitorização de pressão intracraniana e NIRS, verificou-se um

aumento progressivo das áreas isquémicas bilateralmente, com

progressão para hipertensão intracraniana refractária e morte.

Discussão: O edema encefálico pseudo-hipóxico, descrito
pela primeira vez em 2003, compreende um conjunto de acha-

dos clínico-imagiológicos característicos: - alteração do estado

de consciência, crises epilépticas generalizadas e/ ou disfunção

do tronco cerebral após uma cirurgia craniana ou raquidiana

sem eventos; - edema encefálico de predomínio talâmico e de

núcleos da base bilateralmente, por vezes associado a transfor-

mação hemorrágica, sem evidência de trombose venosa pro-

funda. Este quadro foi associado na sua descrição ao excesso de

drenagem de líquido céfalo-raquidiano e/ou hipotensão intra-

craniana, especialmente no contexto de drenagem subgaleal

aspirativa. Os autores descrevem uma complicação cirúrgica

muito rara, com um mecanismo etiológico ainda por certificar,

de péssimo prognóstico.

PO19. Levodopa e Estado Vegetativo – Caso
Clínico de Hemorragia Intraventricular

Pedro Branco1, Pedro Castanho1, Joana Morgado2, Nuno Reis1

1-Serviço Neurocirurgia, 2-Serviço Neurologia, CHLC

Introdução: A hemorragia intraventricular espontânea cons-
titui uma causa importante de estado vegetativo persistente e
permanente. A terapêutica na fase aguda passa pela colocação
de um sistema de derivação ventricular externo (SDVE) e pela
administração de fibrinolíticos intratecais para aceleração da
lise do coágulo intraventricular, procurando minimizar poten-
ciais sequelas causadas pela hidrocefalia e pelo isolamento ven-
tricular (particularmente do III e IV ventrículos). Estabelecidas
as sequelas, o estado da arte actual assenta essencialmente na
instituição de medidas de suporte e de reabilitação. Existe, no
entanto, um número crescente de publicações científicas que
apontam para um eventual benefício da utilização de fármacos
dopaminérgicos na melhoria da resposta motora e do estado de
consciência de doentes em estado vegetativo. Os autores repor-
tam o caso de um doente com hematoma intraventricular
espontâneo, submetido a r-TPA intratecal, em estado vegetativo
persistente, que melhorou após administração de levodopa. 

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 63 anos, em GCS 4
e com tetraparésia grau 2 à admissão; TC-CE mostrou hemorra-
gia intraventricular espontânea e hidrocefalia obstrutiva.
Implantou-se SDVE, iniciando-se terapêutica com r-TPA intra-
tecal até à repermeabilização dos III e IV ventrículos (3 dias),
permanecendo lesão isquémica talâmica bilateral. Após 6 sema-
nas em estado vegetativo persistente, iniciou terapêutica com
levodopa oral, registando melhoria franca e imediata do estado
de consciência e da resposta motora. Discussão: A relação tem-
poral entre o início da terapêutica com levodopa e a melhoria
clínica do doente ficou bem estabelecida no caso apresentado,
não se podendo contudo concluir inequivocamente pela sua
relação causal. O resultado, no entanto, vem de encontro às
várias publicações científicas que sugerem um eventual benefí-
cio desta terapêutica nestes doentes. 

Conclusão: A levodopa parecer poder ser um aliado farma-
cológico promissor na recuperação de doentes em estado vege-
tativo. Contudo, são necessários estudos clínicos mais rigorosos
para verificar esta hipótese.

PO20. Cervicobraquialgia por aneurisma da
artéria subclávia

Ricardo Velasco, Nubélio Duarte, Bruno Costa, José Luis Alves, JG
Bento Soares
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra.

As queixas de cervicobraquialgia são comuns na população
adulta, com uma prevalência estimada de aproximadamente
10%, e têm nas alterações degenerativas da coluna cervical a sua
etiologia mais frequente. No entanto, durante a avaliação destes
doentes, devemos ter em mente a existência de patologia que,
sendo rara, importa diagnosticar atempadamente pelo signifi-
cado prognóstico que tal representa. Descreve-se o caso de uma

PÁGINA 42 PROGRAMA E LIVRO DE RESUMOS



doente com 71 anos, observada em consulta de Neurocirurgia
por queixas de cervicalgia com vários anos de evolução, com
irradiação para o membro superior direito. Ao exame objectivo,
foi possível definir um trajecto álgico radicular correspondente
a C8. Sem outros achados de relevo. Fez TC da coluna cervical
que mostrou alterações degenerativas plurisegmentares e volu-
mosa lesão quística paravertebral á direita. RM da coluna cervi-
cal excluiu existência de patologia compressiva mielorradicular.
Fez angioTC cervical que revelou volumoso aneurisma na cur-
vatura superior da artéria subclávia direita. A doente foi subme-
tida a ressecção do aneurisma com anastomose topo a topo
tendo resolvido as queixas de dor irradiada.

PO21. Schwannoma vestibular hemorrágico,
uma causa rara de hemorragia intracraniana,
a propósito de um caso clínico

Dalila Forte, Lino Fonseca, Anabela Nabais, Luís Rosa, Victor
Gonçalves
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de São José (CHLC), Lisboa.

Introdução: Os schwannomas do nervo vestibular (SV) cor-
respondem a aproximadamente 8% dos tumores intracranianos
no adulto e cerca de 80-90% dos tumores do ângulo ponto-cere-
beloso (APC), sendo a ocorrência de hemorragia intratumoral
rara nos SV. 

Caso Clínico: doente do sexo masculino, 77 anos, hipocoa-
gulado com acenocumarol por fibrilhação auricular, com hipo-
acúsia esquerda de longa evolução. Admitido no Hospital de
Évora por quadro agudo de cefaleias, náuseas, vómitos e ataxia.
Realizou TC-CE sem contraste, que mostrou lesão expansiva do
APC esquerdo, espontaneamente hiperdensa, com efeito de
massa local, verificando-se uma assimetria das dimensões dos
canais auditivos internos (CAI), com alargamento do esquerdo. 
Transferido para o Hospital de São José, apresentando à

entrada um quadro clínico sobreponível e INR de 2,07. Efectuou
RM-CE confirmando lesão expansiva do APC esquerdo, com
3,6cm de maior diâmetro, heterogénea, com componente
hemorrágico extenso, efeito de massa sobre o tronco cerebral e
cerebelo, condicionando ligeira dilatação do sistema ventricular
e invadindo o CAI homolateral. A Angio-TC não mostrou qual-
quer tipo de malformação vascular. 
Submetido a craniotomia sub-occipital esquerda com exére-

se da lesão e melhoria clínica. A histologia foi compatível com
tumor benigno da baínha do nervo (schwannoma) com predo-
mínio do padrão Antoni A, hipervascularização, dilatação vas-
cular e áreas de hemorragia aguda e crónica. 

Discussão: A presença de hemorragia intratumoral nos SV
está documentada na literatura em 39 casos, destes apenas 2
associados a anticoagulação. Alguns dos fatores de risco identi-
ficados são alterações da coagulação, lesões de grandes dimen-
sões, história traumática e presença de hipervascularização e
dilatação vascular histológicas. A sua forma de apresentação é
invulgar, com manifestações agudas associadas à compressão
de estruturas adjacentes e à presença de sangue no comparti-
mento intracraniano. 

Conclusão: A hemorragia intratumoral nos SV é rara, condi-
ciona manifestações clínicas atípicas e está associada a um pior

prognóstico, exigindo intervenção urgente. Esta hipótese deve-
rá ser considerada em contexto apropriado. 

PO22. Hematoma epidural (HE) à distância
e Trombose Venosa Cerebral (TVC) como
complicação pós-operatória da remoção de
meningioma – relato de um caso.

Carolina Figueira1, Cícero Silveira2, Pedro Lima2, Ricardo
Pestana2, Gil Bebiano3

1-Interna da formação específica em Neurorradiologia, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Hospital Geral; 2-Assistente
Hospitalar em Neurocirurgia, Hospital Central do Funchal; 
3-Diretor do Serviço de Neurocirurgia, Hospital Central do Funchal.

Introdução: O HE à distância e a TVC, embora pouco fre-
quentes são reconhecidas complicações no pós-operatório da
remoção dos tumores cerebrais. Os HE no pós-operatório ocor-
rem por vezes em localizações distantes à zona de remoção da
lesão, pelo que o seu mecanismo fisiopatológico é ainda contro-
verso. 

Caso clínico: Os autores relatam o caso de uma doente do
sexo feminino, 52 anos, com cefaleias parietais de predomínio
direito, náuseas e vómitos com cerca de 2 dias de evolução. O
exame neurológico não apresentava alterações. Realizou TC e
RM cerebral que revelou volumosa lesão extra-axial com origem
na convexidade temporo-parietal direita, compatível com
meningioma. Submetida a craniotomia para remoção da lesão,
que decorreu sem intercorrências, apresentando-se a doente
estável e assintomática durante todo o período do pós-operató-
rio. Realizou TC cerebral pós-operatório (5º dia) revelou trom-
bose venosa do seio sigmóide e jugular direito, tendo iniciado
anticoagulação terapêutica. A doente teve alta ao 22º dia, assin-
tomática e sem alterações neurológicas. Anatomia patológica:
meningioma de tipo fibroso com invasão óssea (Grau 1 OMS). 

Discussão/Conclusão: Na abordagem cirúrgica dos menin-
giomas cranianos estão descritas variadas complicações, sendo
que o HE à distância e a TVC ocorrem raramente. Torna-se fun-
damental o follow-up com exames imagiológicos de controlo no
pós-operatório da remoção de lesões cerebrais, mesmo em
doentes assintomáticos. Os mecanismos fisiopatológicos envol-
vidos são ainda incertos. 

PO23. Sarcoma Granulocítico da Coluna
Vertebral: Relato de Caso Clínico e Revisão
da Literatura

Abreu Lima, J.; Moreira, R.; Almeida Pinto, A.
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga.

Introdução: O Sarcoma Granulocítico do Sistema Nervoso
central é um tumor sólido constituído por células precursoras
de granulócitos. O seu tratamento tem com base Quimioterapia
e Radioterapia. O tratamento cirúrgico surge habitualmente
como tratamento adjuvante.

Métodos: Descrição de um caso de um doente de 35 anos, do
sexo masculino, com história de lombalgia com 1 ano de evolu-
ção a agravar progressivamente, admitido no Serviço de
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Urgência em Abril/2012 em contexto de paraplegia e quadro sis-
témico inespecífico. Investigado com RMN da coluna que mos-
trou lesão intracanalar extradural com compressão medular em
D6, D7 e D8. Submetido a cirurgia emergente com vista a des-
compressão medular tendo sido realizada laminectomia dorsal
e exérese parcial da lesão.

Resultados: O resultado histológico revelou tratar-se de
Sarcoma Granulocítico. Posterior orientação para realização de
tratamentos complementares no IPO Porto. Recuperação signi-
ficativa dos défices neurológicos previamente estabelecidos.
Actualmente apresenta capacidade de marcha autónoma e boa
qualidade de vida.

Conclusão: O Sarcoma Granulocítico do Sistema Nervoso
central é um tumor sólido que surge frequentemente associado
a défices neurológicos pelo seu efeito compressivo. A estratégia
terapêutica tem intenção curativa e a descompressão cirúrgica
possibilita a recuperação funcional do doente, assim como a
melhoria da sua qualidade de vida.

PO24. Meningioma dorsal extradural-forma
rara de apresentação(caso clinico)

Gonçalo Figueiredo, Luís Rocha, Célia Pinheiro
Serviço Neurocirurgia, Centro Hospitalar do Porto.

Doente sexo feminino, 73 anos de idade, com quadro clinico
de parestesias na região dorsal e dificuldade progressiva da mar-
cha com nível sensitivo por D6. A investigação por RM revelou
LOE D2-4 extradural intracanalar em manga de D2 a D4 com
extensão foraminal D3-D4 esquerdo, sendo colocadas como
hipóteses diagnósticas a de linfoma raquidiano e metástase. 
Foi submetida a cirurgia com hemilaminectomia esquerda.

Foram enviadas amostras para citometria de fluxo (que foi
negativa) e para anatomia patológica que fez o diagnóstico de
um meningioma de transição (grau I OMS). 

Discussão: Os meningiomas correspondem a 15-20% de todos
os tumores do sistema nervoso. Apenas 12% localizam-se no
ráquis, sendo que os exclusivamente extradurais são raros (2,7-
3,5%). Nos últimos 30 anos, estão descritos na literatura 27 casos
de meningiomas exclusivamente extradurais, dos quais 12 cervi-
cais, 14 dorsais e 1 sagrado (nenhum caso descrito em Portugal).

Conclusão: 
- O diagnóstico anátomo-patológico deve ser sempre ofere-

cido ao doente.
- O diagnóstico de suspeição de meningioma deve ser consi-

derado nas lesões extradurais do ráquis, apesar da sua raridade.

PO25. Malformação cavernosa dorsal
epidural. Caso clínico

José Luís Alves1, João Pedro Caetano2, António Peliz1, Marcos
Barbosa1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Ortopedia, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Malformações cavernosas são lesões hamartomatosas vas-
culares, de carácter esporádico ou familiar, que afectam o
Sistema Nervoso Central, localizando-se preferencialmente nos

hemisférios cerebrais, cerebelo e tronco cerebral. Podem oca-
sionalmente ser encontradas na coluna vertebral, com localiza-
ção intradural ou epidural, sendo esta última ocorrência ainda
mais rara. É descrito o caso de um doente do sexo masculino
com um quadro clinico de paraparésia, nível de sensibilidade
D10 e parestesias na região do tronco, abdomen e membros
inferiores, com semanas de evolução. Estudo por Ressonância
magnética demonstrou lesão intracanalar (nível D9) de localiza-
ção posterior, aparentemente epidural e sem envolvimento
ósseo, condicionando significativa compresssão medular. Após
exérese microcirúrgica macroscopicamente total da lesão, o
estudo histopatológico demonstrou tratar-se de uma
Malformação Cavernosa. Registou-se melhoria sintomática
franca, com recuperação da paraparésia e resolução das pares-
tesias. São discutidos os aspectos diagnósticos, clínicos e tera-
pêuticos desta forma rara de apresentação e é sublinhada a
importância de uma ponderada abordagem cirúrgica com
intuito curativo.

PO26. Associação de Espondilodiscite
Cervical e Endocardite Infecciosa da
Válvula Aórtica a Streptococcus bovis

Maria Manuel Santos, Sérgio Livraghi
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Introdução: A espondilodiscite é um diagnóstico difícil e
associado a indivíduos com factores de risco para bacteriémia
prévia. A endocardite infecciosa é extremamente rara em válvu-
las saudáveis e indivíduos sem consumos de drogas endo-veno-
sas. A associação entre estas duas patologias torna-se ainda
mais rara num indivíduo previamente saudável exigindo um
raciocínio diagnóstico meticuloso. 

Caso: Homem de 42 anos, previamente saudável, imuno-
competente e não consumidor de drogas endo-venosas.
Admitido através do Serviço de Urgência com um quadro com 3
semanas de evolução de cervicalgias, parestesias intermitentes
dos membros superiores, sudorese nocturna e febre não quan-
tificada. Objetivamente, apresentava-se vigil, orientado, eup-
neico e hemodinamicamente estável, com um sopro diastólico
audível no foco aórtico grau III/VI, febril (Tt=38ºC), com força
muscular e sensibilidade mantida e simétrica nos 4 membros,
dor à palpação cervical posterior, sinal de Lhermitte e sinal de
Babinsky presente à direita. Analiticamente, salientava-se velo-
cidade de sedimentação=45 mm e proteína C reactiva=10.2
mg/dL. Foram colhidas hemoculturas. A RM cervico-dorso-
lombar realizada revelou espondilodiscite C3-C4 associada a
um abcesso epidural anterior, a determinar compressão medu-
lar. O doente foi operado de urgência, tendo sido realizada uma
discectomia C3-C4, drenagem do abcesso epidural anterior e
artrodese intersomática com osso ilíaco autólogo (Técnica de
Cloward). Sem complicações intra ou pós-operatórias. Foi isola-
do um Streptococcus gallolyticus (ex grupo Bovis) no pús colhi-
do intra-operatoriamente e nas hemoculturas. Os ecocardiogra-
mas trans-torácico e trans-esfofágico revelaram endocardite da
válvula aórtica associada a regurgitação aórtica moderada. A
colonoscopia total excluiu patologia cólica. Manteve antibiote-
rapia com penicilina e gentamicina endo-venosa durante 6
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semanas, realizando ecocardiogramas semanais que excluíram
complicações. Teve alta após 6 semanas, assintomático, referen-
ciado às consultas externas de neurocirurgia e cardiologia. A
tomografia computorizada cervical e os Rx dinâmicos efetuados
aos 3 meses pós-operatórios mostraram uma fusão completa
C3-C4 e excluíram sinais de osteomielite.

PO27. Fístula linfática cervical do ducto
torácico. Caso clínico 

Nubélio Duarte, Ricardo Velasco, José Luís Alves, Bruno Costa,
Maria João Frade, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC, Coimbra.

Introdução: As fístulas linfáticas cervicais são uma compli-
cação pouco frequente no âmbito neurocirúrgico. Ocorrem
mais frequentemente à esquerda e a causa mais comum é iatro-
génica, podendo no entanto ser secundária a trauma ou ser
mesmo de causa tumoral. A sintomatologia inicial de apresen-
tação resulta do efeito compressivo do extravasamento da linfa
e manifesta-se inicialmente sobretudo como uma tumefação
local, disfagia e/ou dispneia. O diagnóstico é confirmado com o
estudo bioquímico do líquido linfático e as opções de tratamen-
to abrangem o tratamento médico conservador, embolização
das vias linfáticas e/ou a laqueação cirúrgica das vias linfáticas. 

Caso clínico: Doente do sexo masculino com 37 anos de
idade, vítima de traumatismo vertebro-medular cervical por
queda de um balde de água de cerca de 10 metros, tendo resul-
tado numa paraparésia secundária a uma hérnia discal traumá-
tica C6-C7. Foi efetuada uma abordagem cervical anterior
esquerda para realização de discetomia e artrodese. Durante a
dissecção dos planos musculares identificou-se um líquido cris-
talino de origem indeterminada. Alguns dias após o traumatis-
mo e a cirurgia desenvolveu uma tumefação cervical a condicio-
nar disfagia e dispneia. O estudo efectuado revelou-se tratar-se
uma fístula linfática cervical com extensão ao mediastino. As
medidas terapêuticas iniciais foram conservadoras no entanto
não tiveram sucesso. Após falência do tratamento médico foi
submetido a uma laqueação do ducto torácico, com resolução
da fístula. 

Discussão e Conclusão: Esta patologia apesar de infrequen-
te pode ter consequências graves, nomeadamente nutricionais,
metabólicas e imunológicas, podendo culminar na morte em
15% dos casos. A grande maioria dos casos pode ser tratada,
com sucesso, de forma conservadora. As opções de tratamento
invasivas, na qual se inclui a cirúrgica, estão reservados para
todos os casos em que haja falência do tratamento médico.

PO28. Oxigenoterapia Hiperbárica em
Neurocirurgia: a propósito de 2 casos clínicos

Pedro Monteiro, Paulo Pereira, Joana Oliveira, Rui Vaz
1-Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João,
Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental, FMUP.

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) utiliza-se classicamente
no tratamento da síndrome de descompressão do mergulhador
e da intoxicação por CO. A administração de uma FiO2 de 1 num

ambiente hiperbárico permite alcançar níveis de pressão arte-
rial e tecidular de oxigénio de 2000 e 400mmHg, respectivamen-
te, base dos efeitos fisiológicos e terapêuticos da OHB. A OHB
potencia os efeitos fagocíticos neutrofílicos, a capacidade bac-
teriostática e bactericida, e estimula a neovascularização pelo
estímulo da síntese de NO, tendo indicação na osteomielite cró-
nica refractária com nível de evidência C. Os autores apresen-
tam 2 casos de osteomielite vertebral refractária submetidos a
OHB: - Caso 1: mulher, 50 anos, antecedentes de diabetes melli-
tus, artrite reumatóide sob imunomodulação/supressão, e
cirurgias lombares por hérnia discal e TLIF 4 e 2 anos antes, res-
pectivamente. Cirurgia urgente por Síndrome da Cauda Equina
por volumoso quisto sinovial L4-L5. Por infecção pós-op, foram
realizadas 2 limpezas cirúrgicas e antibioterapia prolongada de
largo espectro; no terceiro episódio, foi também submetida a 40
sessões de OHB. - Caso 2: homem de 68 anos, submetido a cirur-
gia prévia (discectomia e descompressão canalar), não tendo
havido acesso a relato cirúrgico. Na abordagem para realização
de TLIF verificou-se extensa área de dura mater fragilizada que
acabou por romper difusamente com exteriorização de raízes
nervosas, obrigando a plastia dural extensa; 2 semanas após
alta, quadro de meningite e sépsis. Foi submetido a limpeza
cirúrgia, drenagem lombar contínua (francamente purulenta) e
antibioterapia prolongada. Recidiva de infecção 1 mês após alta
– submetido a limpeza cirúrgica, antibioterapia e 40 sessões de
OHB. No follow-up dos doentes após alta hospitalar, 11 meses
(caso 1) e 5 meses (caso 2), objectivou-se melhoria clínica, ana-
lítica e imagiológica sustentada, sem evidência de recidiva de
infecção. Os autores pretendem discutir o contributo de uma
arma terapêutica pouco utilizada no contexto de infecções pós-
operatórias refractárias em Neurocirurgia. 

PO29. Encondroma cervical – Case report

Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Costa, José Alves, Guerreiro
Costa, João Santiago, Olinda Rebelo
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de
Coimbra.

Introdução:Os condromas são tumores benignos primários,
raros, da coluna vertebral (< 5% de todos os tumores da coluna),
e que surgem entre a 2ª e 3ª décadas de vida. Têm origem na car-
tilagem hialina e quando surgem no canal medular são designa-
dos de endocondromas. Estão descritos na literatura apenas 12
casos de condromas localizados ao nível da coluna cervical.
Descreve-se um caso de um condroma cervical, inicialmente
interpretado como um meningioma.

Materiais e Métodos: Trata-se de um doente de 32 anos de
idade com um quadro de cervicalgias crónicas com vários anos
de evolução, refractárias ao tratamento médico e com agrava-
mento recente associado a parestesias dos 3 primeiros dedos da
mão direita e episódios de urgência urinária. Sem deficits neu-
rológicos ao exame objectivo. A ressonância magnética cervical
revelou uma lesão intradural extra-medular ao nível de C3-C4
paramediana anterior direita, hipointensa em T1 e hiperintensa
em T2, hipercaptante de contraste de modo homogéneo, e a
exercer compressão sobre as raízes de C3 e C4 ipsilaterais e
sobre a medula, interpretada como provável meningioma. O
doente foi submetido a intervenção cirúrgica, tendo-se efectua-
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do uma hemi-laminectomia direita C3-C4 e remoção microscó-
pica total en-bloc da lesão com margem dural incluída. 

Resultados: O exame anatomopatológico revelou um tumor
produtor de cartilagem, com pouca densidade celular e abun-
dante matriz hialina, constituído por lóbulos, com calcificação
periférica, e com infiltração nodular focal da dura-máter. Foi
feito o diagnóstico de condroma/condrossarcoma de grau I da
classificação da OMS. O doente recuperou totalmente do qua-
dro sintomático. 

Conclusão:Os condromas cervicais são lesões raras da colu-
na vertebral que devem ser tidas em conta no diagnóstico dife-
rencial de meningioma e cujo diagnóstico definitivo só pode ser
confirmado após excisão cirúrgica. Esta deve ser macroscópica
total, de modo a evitar, o reduzido, mas possível risco de dege-
nerescência sarcomatosa.

PO30. Instabilidade Occipito-Cervical
Associada a Abcesso Retrofaríngeo

Rui Manilha, Vitor Castro, Vitor Gonçalves, Catarina Viegas, Cátia
Gradil, Bruno Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta, Almada.

As infecções piogénicas da charneira crânio-vertebral,
nomeadamente de C2, são raras e preconiza-se que sejam abor-
dadas, maioritariamente, com descompressão anterior por via
transoral associada a fixação posterior occipito-cervical .
Os autores reportam o caso de um doente de 53 anos de

idade, com antecedentes de consumo de substâncias ilícitas por
via endovenosa e hepatite C, com um quadro de cervicalgia
intensa com 3 semanas de evolução. Objectivamente o doente
não apresentava alterações neurológicas. O estudo imagiológico
revelou uma osteomielite de C2 com abcesso epidural anterior,
bem como massa retrofaríngea com envolvimento do arco ante-
rior de C1, associada a sub-luxação C1-C2, invaginação basilar e
moldagem da face anterior da medula com alteração de sinal da
transição bulbomedular.
O doente foi submetido a a biópsia por punção transoral e

fixação occipito-cervical, seguida de antibioterapia dirigida,
com excelente resposta clinica e imagiológica. 
Em casos seleccionados desta patologia rara, sem defice

neurológico associado, a estabilização posterior e antibiotera-
pia dirigida são suficientes, obviando uma descompressão por
via anterior transoral.

PO31. Schwannoma  dorsal em idade
avançada – um caso de sucesso!

Pedro Ribeiro da Cunha, Gonçalo Jorge Costa, Guerreiro Costa,
Joao Santiago
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Universitario de Coimbra.

Introdução: Os Schwannomas são tumores benignas
comuns, constituindo cerca de um terço dos tumores primitivos

da coluna vertebral. O pico de incidência situa-se entre a 4ª e 6ª

décadas de vida. Apresentam um crescimento lento e a clinica

destas lesões, a nível dorsal, é caracterizada sobretudo pela falta

de força nos membros inferiores com agravamento lentamente

progressivo, sendo as alterações esfincterianas tardias. O trata-

mento de eleição é a exérese total da lesão. 

Materiais e métodos:Trata-se de uma doente de 91 anos pre-
viamente autónoma, com antecedentes de osteoporose grave,

com um quadro de dor dorso lombar alta arrastada, seguida de

paraparésia com agravamento progressivo, com cerca de 6

meses de evolução, tornando-se incapacitante para a marcha. Ao

exame objectivo apresentava uma paraparésia flácida grau 2

associada a hipostesia álgica com nível L1, sem défice esfincte-

riano. A TC dorso lombar mostrou fractura-achatamento com

colapso do corpo de D11, com discreto recuo do muro posterior

à direita, e também fractura de D12 e L1 sem evidente compres-

são medular associada. Posteriormente a RM lombo sagrada

identificou a fractura do corpo de D11 sem características de

fractura recente e adicionalmente uma lesão expansiva intraca-

nalar, intradural, extra-medular ao nível de D10 com cerca de 20

mm de maior diâmetro associada a compressão e edema medu-

lar compatível com provável schwanoma ou meningioma. Foi

submetida a exerese macroscópica total da lesão. 

Resultados: O exame anatomopatológico revelou schwan-
noma (grau I classificação OMS). A doente recuperou a marcha

apresentando aos 8 meses de follow-up força grau 4+ nos mem-

bros inferiores, caminhando com auxílio de andarilho.

Conclusões Dado o seu crescimento muito lento, os schwanno-

mas da coluna vertebral podem ter manifestações clinicas

arrastadas que só são evidentes em estádios muito avançados

da doença. Mesmo em doentes muito idosos, a remoção cirúr-

gica destas lesões pode ter excelentes resultados.

PO32. Pneumocéfalo agudo hipertensivo:
emergência neurocirúrgica após drenagem
fechada de hematoma subdural crónico

Bruno Carvalho, Pedro Santos Silva, Joana Oliveira, Patrícia
Polónia, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João, Porto.

Introdução: O pneumocéfalo agudo hipertensivo é uma
causa rara de deterioração neurológica após drenagem fechada

de hematoma subdural crónico, estando descritos apenas 33

casos na literatura com necessidade de intervenção emergente. 

Caso clínico: Descreve-se o caso de um homem de 76 anos,
hipocoagulado por fibrilhação auricular, com um quadro clíni-

co de cefaleias, afasia motora e hemiparésia direita progressivos

um mês após queda com traumatismo crânio-encefálico. A TC

cerebral demonstrou hematomas subdurais crónicos hemisféri-

cos bilaterais (de predomínio esquerdo) com marcado efeito de

massa sobre o parênquima subjacente. Foi realizada drenagem

fechada bilateral síncrona dos hematomas subdurais crónicos

sem intercorrências cirúrgicas. No pós-operatório imediato (2

h) o doente apresentou agravamento do estado de consciência

(O1VaM5). No TC cerebral urgente efectuado era visível volumo-

so pneumocéfalo fronto-parietal esquerdo com 35 mm de

maior espessura e sinais de herniação subfalciforme.

Constatou-se a existência de pressão negativa intracraniana

(coluna de líquido/ar retrógado no dreno). Foi realizada de
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forma emergente, à cabeceira do doente, aspiração de ar pelo

dreno respectivo com sua clampagem subsequente. A recupera-

ção do estado de consciência verificou-se de imediato com o

cumprimento de ordens simples por parte do doente. 

Conclusão: O pneumocéfalo agudo hipertensivo pode ser

uma complicação potencialmente fatal após drenagem fechada

de hematoma subdural crónico sendo importante o seu reco-

nhecimento e tratamento emergente.

PO33. Síndroma de Kluver-Bucy
pós-hematoma epidural: Caso clínico

Edson Oliveira, José Miguéns 
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Portugal.

O Síndrome de Kluver-Bucy (SKB) foi inicialmente descrito

após realização de lobectomias temporais bilaterais em maca-

cos rhesus. Na apresentação clínica evidenciavam-se hiperora-

lidade, hipersexualidade, hipermetamorfose e apatia com perda

de resposta a situações ameaçadoras. Nos humanos foram

publicadas várias formas de apresentação desta síndroma, na

sua maioria semiologicamente incompletos, relacionadas com

situações de doença de Alzheimer, doença de Pick e encefalopa-

tia herpética, sendo raro em situações pós-traumáticas.

Apresentamos o caso clínico de um homem de 48 anos, sem

antecedentes patológicos conhecidos que deu entrada no

Serviço de Urgência do H. S. Maria em coma após ter sido

encontrado caído na via pública. Realizou uma Tomografia

Computorizada (TC) urgente que mostrou um foco de contusão

fronto-basal direito e um volumoso hematoma epidural fronto-

temporo-parietal esquerdo com efeito de massa a condicionar

herniação transfalcial, que foi evacuado cirurgicamente, sem

complicações.

Após a recuperação do estado de consciência o doente

desenvolveu várias alterações emocionais com hiperoralidade,

apatia e aumento do apetite. Inicialmente afásico, recuperou

progressivamente a linguagem, mantendo temporariamente

amnésia global. 

Fez Ressonância Magnética que mostrou contusões bitem-

porais, mais evidente à direita, para além do foco fronto-basal

direito evidenciado na TC pré-operatória, alterações estruturais

compatíveis com o quadro clinico de SKB.

Posteriormente apresentou melhoria comportamental pro-

gressiva, com resolução gradual dos episódios de aumento de

oralidade ou apetite. 

Pensamos tratar-se de um caso raro de SKB transitório asso-

ciado a contusões temporais bilaterais e a um hematoma extra-

axial unilateral.

Os autores reviram a literatura sobre esta situação rara, sendo

este o único caso associado a um hematoma epidural e o segun-

do associado a um hematoma extra-axial unilateral. Nos casos

pós-traumáticos publicados as alterações foram transitórias e

tiveram uma evolução favorável, tal como no presente caso.

PO34. Lesão ocupante de espaço de novo,
contígua com projéctil intracraniano, 20
anos após traumatismo penetrante

Pedro Monteiro, Pedro A Silva, Joana Oliveira, J. A. Moreira da
Costa, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar de São João,
Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental - FMUP.

O conhecimento existente sobre balística e atingimento do
sistema nervoso central por projécteis de armas de fogo advém
sobretudo da experiência, na sua maioria proveniente de cená-
rios de guerra. Apesar de ser possível encontrar guidelines para
a abordagem inicial ao doente com lesão cerebral penetrante, a
literatura é dispersa e controversa relativamente à questão das
complicações tardias de um projéctil não removido. Os autores
apresentam o caso de um homem de 32 anos que deu entrada
no Serviço de Urgência com cefaleia holocraniana, de agrava-
mento nocturno e matinal, e vómitos, com cerca de 5 dias de
evolução. O doente apresentava como antecedente relevante
um atingimento acidental com projéctil de baixo calibre (vulgar
“chumbo” de arma de pressão de ar), aos 11 anos de idade, com
ponto de entrada temporal direito e estabilização posterior a
nível da cisura interhemisférica occipital direita. A TC cerebral
realizada revelou uma área hipercaptante de contraste, envol-
vendo o projéctil, de localização occipital direita, exuberante
edema hemisférico ipsi-lateral e desvio contra-lateral das estru-
turas da linha média, de etiologia indeterminada. Procedeu-se à
remoção do projéctil e do tecido anómalo adjacente com vista a
estudo etiológico. No pós-operatório verificou-se melhoria sin-
tomática, mantendo-se o doente sem défices neurológicos
focais. O estudo anátomo-patológico revelou áreas de fibroes-
clerose, intenso processo inflamatório polimórfico, por vezes
com esboço granulomatoso; não houve evidência de processo
neoplásico. Trata-se pois de uma complicação rara, após anos
de estabilidade clínico-imagiológica, discutindo-se hipóteses
diagnósticas colocadas pré-operatoriamente (infecção tardia?,
neoplasia?, reacção granulomatosa de corpo estranho?), peran-
te a impossibilidade de caracterização imagiológica por resso-
nância magnética. 

PO35. Falsos negativos na utilização de
5-ALA

Alexandra Santos, Carla Reizinho, Miguel Casimiro
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Egas Moniz – Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Introdução: Os resultados publicados na literatura mostram
que a taxa de exérese é um dos fatores que influenciam direta-
mente a sobrevida, sendo que esta só se torna significativa para
uma ressecção máxima ou submáxima. Intra-operatoriamente a
diferenciação entre tecido tumoral e tecido são pode ser compli-
cada e a literatura mostra que a utilização da exérese guiada por
fluorescência 5-ALA aumenta a incidência de receções comple-
tas. No entanto o valor preditivo negativo desta técnica ronda os
71%, pelo que é importante para os cirurgiões conhecerem
potenciais causas de falsos negativos. Assim, os autores apresen-
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tam 3 casos clínicos em que a lesão tumoral apresentava áreas
sem fluorescência e a sua correlação anatomo-patológica. 

Métodos: Foi realizada uma análise retrospetiva de 3 casos
de cirurgia guiada por 5-ALA em que se verificou fluorescência
parcial, em doentes com glioma maligno. 

Resultados: Dos doentes estudados dois eram do género
masculino, um do género feminino e tinham idades compreen-
didas entre os 37 e os 59 anos de idade que apresentavam na
RM-CE lesão compatível com glioma de alto grau. Foi adminis-
trada dose oral de 5-ALA entre 15 a 25mg/kg 3 horas antes da
indução anestésica e utilizado, intra-operatoriamente, micros-
cópio Zeiss OPMI Pentero equipado com fonte de luz com com-
primento de onda de 400nm. Intraoperatoriamente não se veri-
ficou fluorescência significativa, em nenhuma fase da resseção,
num doente, que apresentava Glioblastoma com intensa des-
moplasia; outro doente, cujo diagnóstico histológico foi
Oligoastrocitoma com áreas de grau II e grau III apresentava
áreas fluorescentes e outras não fluorescentes e o outro doente
tinha região central não fluorescente, correspondendo ao cen-
tro necrótico de Glioblastoma. 

Conclusões: Com este trabalho os autores pretendem salien-
tar que para a melhor utilização da fluorescência com 5-ALA em
gliomas de alto grau é importante o conhecimento de potenciais
causas de não fluorescência, mesmo em tumores de alto grau.

PO36. Aspergiloma cerebral “Multilocular
pseudotumor like” num doente
imunocompetente

Vítor Castro1, Flávia Dias1, Conceição Marques1, Ana Oliveira2, M.
Cunha e Sá1

1-Serviço de Neurocirurgia, 2-Serviço de Anatomia Patológica,
Hospital Garcia de Orta, Almada.

A aspergilose cerebral em doentes imunocompetentes é uma
situação excepcional e muitas vezes com um prognóstico reser-
vado. Apresentamos o caso de um doente com um aspergiloma,
cujas características da lesão nas imagens de TAC e RM são tam-
bém invulgares, levantando as hipóteses de tumor/lesão de
natureza infecciosa e cuja evolução após cirurgia e terapêutica
médica com antinfúngicos foi muito favorável. De seguida,
fazemos uma revisão da literatura, com destaque para as difi-
culdades no diagnóstico inicial e diferentes abordagens tera-
pêuticas neste tipo de patologia.
“Um doente do sexo masculino, de 54 anos de idade e previa-

mente saudável, iniciou queixas de cefaleias, alteração da sensi-
bilidade na hemiface e membro superior esquerdos e episódios
de alteração do comportamento, motivo pelo qual acabou por
fazer investigação imagiológica (TAC e RM) que revelou uma
volumosa lesão expansiva multiloculada frontal direita, cujas
características de imagem sugeriam o diagnóstico diferencial
entre uma lesão de natureza infecciosa e um tumor. Foi subme-
tido a ressecção total da lesão e o diagnóstico definitivo, estabe-
lecido pela neuropatologia, foi de um aspergiloma. O doente
evoluiu sem défices após cirurgia, cumpriu 3 meses de terapêu-
tica dirigida com voriconazol e não houve recrudescência da
lesão”.

PO37. Leucoencefalopatia com
calcificações cerebrais e quistos
(Leukoencephalopathy, cerebral
calcifications and cysts – LCC): Caso
Clínico

Guerreiro Costa, Hermínio Tão, Ricardo Pereira, Miguel Carvalho,
Pedro Cunha, Inácio Reis, Jorge Gonçalves, Marcos Barbosa
Serviço de Neurocirurgia, CHUC-HUC, Coimbra.

A associação entre Leucoencefalopatia, Calcificações cere-
brais e Quistos é uma patologia rara, descrita em 1996 por
Labrune. A sua apresentação clínica é insidiosa e variável. Inclui
declínio cognitivo, crises convulsivas, sinais de hipertensão
intracraniana e uma diversidade de sinais neurológicos focais.
Os exames imagiológicos, Tomografia Computorizada (TC) e
Ressonância Magnética crânio-encefálica (RM-CE), revelam
leucoencefalopatia difusa, calcificações dos núcleos da base e
substância branca e múltiplos quistos cerebrais. Neste trabalho
é apresentado o caso de uma mulher com 52 anos de idade, com
quadro clínico com 3 anos de evolução de deterioração cogniti-
va, sindrome depressivo, cefaleias holocranianas associadas a
náuseas e vómitos, sem défices neurológicos focais. A RM-CE
realizada identificou múltiplas lesões quísticas intracerebrais
bilaterais e calcificaçoes profundas nos núcleos basais. Foi sub-
metida a remoção cirúrgica de quisto frontal direito de grandes
dimensões. As características histopatológicas são consistentes
com alterações angiomatosas, leucoencefaplotia e enfarte anti-
gos. Com melhoria imediata das cefaleias, manteve seguimento,
apresentando actualmente progressão de deterioração das fun-
ções cognitivas e estabelecimento de hemiparésia esquerda.
Esta entidade nosológica constitui uma patologia muito rara,
recentemente descoberta, com manifestações clínicas variadas
e factores imagiológicos e histológicos uniformes, cuja etiologia
permanece desconhecida.

PO38. Tratamento conservador de
complicações secundárias a derivações
ventrículo-peritoneais: a propósito 

Maria Manuel Santos, José Pedro Lavrador
Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Santa Maria

Introdução: A colocação de Sistemas de Derivação
Ventrículo-Peritoneais (SDVP) pode associar-se a diversas com-
plicações, sendo um procedimento com morbilidade não des-
prezível. Os autores apresentam dois exemplos de complicações
secundárias a SDVP tratados de forma conservadora, com
sucesso. 

Caso 1: Homem de 50 anos, operado no Serviço de
Neurocirurgia em 2011 a metástase cerebelosa única de carci-
noma do pulmão e submetido a radioterapia holocraniana
adjuvante. Readmitido após 1 ano por quadro de hipertensão
intracraniana, documentando-se recidiva local associada a
hidrocefalia supratentorial e pseudomeningocelo sob tensão.
Atendendo ao facto do doente já estar numa fase de tratamento
paliativa, foi decidida a colocação de SDVP para controlo sinto-
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mático. No pós-operatório imediato, verificou-se persistência
da alteração profunda do estado de consciência, com resposta
motora em descerebração. Foi realizada tomografia computori-
zada crânio-encefálica (TC-CE) que revelou herniação transten-
torial ascendente do cerebelo. Foi iniciada terapêutica anti-
edema e colocada a cabeceira a 0°, assistindo-se a resolução
progressiva da alteração de consciência nas 48 horas seguintes.
Teve alta, sem défices acrescidos, com melhoria das cefaleias e
reversão da herniação ascendente e da hidrocefalia em TC. 

Caso 2: Homem de 57 anos, admitido no Serviço de
Neurocirurgia com quadro de Hidrocefalia de Pressão Normal,
com agravamento nos últimos 6 meses. Colocado SDVP de pres-
são média, sem intercorrências. Observado em Consulta de
Neurocirurgia, um mês após a cirurgia, assintomático mas com
TC-CE mostrando volumosos hematomas sub-durais crónicos
bilaterais, com sinais de hemorragia recente. Estando o doente
assintomático, foi tratado de forma conservadora, mantendo
decúbito dorsal com cabeceira a 0°, durante 2 semanas.
Verificou-se redução progressiva dos hematomas com resolu-
ção imagiológica aos 6 meses. 

Conclusão: Os casos apresentados demonstram a possibili-
dade de resolução eficaz de algumas complicações específicas
dos SDVP com tratamento conservador.
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