
Reunião europeia juntou nomes maiores 
da Neurossonologia no Porto

Algumas das mais importantes personalidades internacionais associadas ao estudo ultrassonográfico da 
circulação cervical e intracraniana estiveram reunidas no Porto, entre os dias 24 e 27 de maio passado, na 
18.ª Reunião da European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH). Com cerca de 

400 participantes e sessões interativas, o encontro superou as expetativas da organização.

O 
primeiro dia daquela que foi a primei-
ra reunião conjunta da ESNCH com 
a Cerebral Autoregulation Network 
(CARNet) incluiu cursos básicos e avan-

çados de cariz teórico-prático, envolvendo a par-
ticipação de oito doentes com patologias diver-
sas, que se voluntariaram para a demonstração 
diagnóstica. Em simultâneo, decorreu a reunião 
da CARNet, na qual foram discutidos e programa-
dos projetos multicêntricos, realizando-se ainda 
um exame de certificação internacional em Neu-
rossonologia, da responsabilidade da ESNCH.

Nos dias seguintes, foram debatidos temas 
como: monitorização multimodal do doente neu-
rocrítico; avaliação do risco aterosclerótico; hemo-
dinâmica cerebral; abordagem do acidente vascu-
lar cerebral (AVC) agudo; patologia intracraniana; 
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Números da 18.ª Reunião 
da ESNCH 
402 participantes

47 países dos cinco continentes representados

13 palestras de ensino

29 conferências científicas

153 resumos aceites

43 comunicações orais

110 cartazes

18.ª Reunião da European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

sessão de abertura (da esq. para a dta.): Prof. david simpson (presidente da Cerebral autoregulation Network), dr. Lázló Csiba (presidente da european society of Neurosonology and 
Cerebral Hemodynamics - esNCH), Prof.ª elsa azevedo (presidente da sociedade Portuguesa de Neurossonologia e chair da reunião), Prof. Vitor oliveira (presidente da sociedade Portuguesa 
de Neurologia e co-chair da reunião) e Prof. david russell (fundador da esNCH)
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ultrassonografia de parênquima cerebral, olho, 
músculo e nervo; ultrassonografia venosa cervical 
e cerebral; e ainda interação coração-cérebro (com 
enfoque nos aspetos relacionados com a preven-
ção do AVC e a monitorização cerebrovascular). 

Entre as novas tecnologias apresentadas, des-
tacou-se a promissora imagem ultrassonográfica 
ultrarrápida. No último dia, 27 de maio, decorreu 
uma sessão interativa de apresentação e discus-
são de casos clínicos problemáticos, com recur-
so a televoto – uma novidade nestes eventos. O 
encontro terminou com uma perspetiva sobre os 
destaques da Reunião e o convite para assistir à 
edição de 2014, que decorrerá em Roma.

Salientando o elevado grau de participação e 
de interatividade das sessões, a Prof.ª Elsa Azevedo, 
chair da Reunião e presidente da Sociedade 
Portuguesa de Neurossonologia (SPNS), considera 
que «a realização com sucesso de um congresso 
internacional desta natureza trouxe prestígio 
para Portugal e para os médicos e investigadores 
portugueses, permitindo criar laços de investi-
gação conjunta». Por outro lado, este encontro 
permitiu o contacto com «grandes especialistas 
nesta área e mesmo com importância histórica, 
como o Prof. David Russell e o Prof. Rune Aaslid».

Novos métodos e aplicações
O Prof. Vitor Oliveira, co-chair da 18.ª Reunião da 
ESNCH e presidente da Sociedade Portuguesa de 

Neurologia, destaca a participação dos portu-
gueses, nomeadamente ao nível das comunica-
ções orais e em póster. E acredita que a qualidade 
do programa social do evento também vai ajudar 
os visitantes a manterem a Reunião do Porto na 
memória, à semelhança do que aconteceu com a 
que se realizou em Lisboa, no ano de 2001. 

Admitindo que o número de participantes supe-
rou ligeiramente as previsões, o Dr. João Sargento 
Freitas, secretário científico da Reunião e da SPNS, su-
blinha a apresentação de algumas inovações, como 
um novo método de fusão de um estudo de resso-
nância com um estudo por ecografia de Doppler e 
uma técnica inovadora de ultrassonografia funcional.

Por sua vez, o Prof. Lázló Csiba, presidente da 
ESNCH, salienta a «extrema importância» do diag-
nóstico precoce das doenças vasculares, que são 
a terceira causa de morte a nível mundial, nome-
adamente através do recurso aos ultrassons, uma 
técnica não invasiva que facilita a monitorização. 
Uma das novidades mais importantes nesta área, 
na opinião deste especialista, é a utilização dos 
ultrassons na trombólise. 

«A mensagem essencial desta Reunião é: os ul-
trassons já não são apenas uma técnica de diag-
nóstico, mas sim um método para compreender 
a fisiopatologia e, mais cedo ou mais tarde, um 
dispositivo terapêutico que poderá ser usado, 
por exemplo, nas doenças vasculares», conclui o 
presidente da ESNCH. 
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São duas das mais proeminentes figuras da Neurossonologia a nível mundial e estiveram no Porto, na 18.ª Reunião da 
European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH). Em entrevista ao Correio SPN, o Prof. David 

Russell, fundador da ESNCH, e o Prof. Rune Aaslid, responsável pela introdução do Doppler transcraniano, recordam alguns 
dos momentos decisivos na história desta técnica e partilham as suas expetativas relativamente ao futuro.

Perspetivas sobre o rumo da Neurossonologia

 Como avalia a atividade da ESNCH desde a sua criação, em 1993?
A ESNCH tem estimulado o interesse nos ultrassons, havendo cada vez mais 
jovens a tomar parte na nossa atividade. O número de membros tem vindo a 
aumentar, tal como a quantidade de participantes nas reuniões.

 Que temas destaca da 18.ª Reunião da ESNCH, que decorreu na 
cidade do Porto?
Em todos os dias houve tópicos importantes. Um dos mais interessantes 
prendeu-se com o uso crescente dos ultrassons na avaliação de doentes 
com acidente vascular cerebral [AVC], que tem ajudado a prevenir esta doença 
muito mais cedo. Igualmente importante é a possibilidade de monitorizar 
a atividade do cérebro durante cirurgias invasivas, uma vez que isso nos dá 
hipótese de mudar as técnicas que usamos de forma a evitar lesões.

 Na sua opinião, quais foram os avanços mais interessantes que se 
verificaram na área da Neurossonologia nos últimos anos?
Hoje, conseguem-se imagens com uma qualidade incrível, de forma rápida, 
pouco dispendiosa e sem qualquer risco para o doente. A qualidade dos 
aparelhos e as novas descobertas permitem-nos detetar pequenas embolias 
no cérebro e observar os vasos sanguíneos com grande detalhe. Quando 
comecei a trabalhar nesta área, nada disto era possível. A avaliação do risco e 
do tratamento evoluíram muito. Uma tomografia axial computorizada [TAC] 
ou uma ressonância magnética dão-nos uma imagem, mas os ultrassons são 
o único método que nos dá informação contínua sobre a circulação.

Como se deu a introdução do Doppler transcraniano (DTC) na 
Neurossonologia, em 1982?
Depois de terminar o doutoramento em Fisiologia Cardiovascular, um amigo 
neurocirurgião convidou-me para ir a Berna fazer investigação em alguns 
doentes. Por mera coincidência, consegui um Doppler na frequência certa. 
Melhorámos os aparelhos e foi assim que começámos.

Como evoluiu esta técnica desde aí?
Os desenvolvimentos mais recentes pertencem essencialmente a dois do-
mínios. Por um lado, as máquinas (nomeadamente as que são utilizadas na 

Prof. Rune Aaslid, docente no Departamento de Neurocirurgia e Laboratório Neurovascular da Universidade de Berna, na Suíça

 Apesar das evoluções, ainda há espaço para melhorar?
Sim, claro! Quem se interessa por investigação é estudante toda a vida. 
A curiosidade pelos ultrassons está a crescer cada vez mais e há grandes 
empresas interessadas em trabalhar nestas novas técnicas. Hoje, há muitas 
oportunidades para combinar a investigação em Engenharia com a experi-
ência dos médicos na sua prática diária. Este é um campo de investigação 
em que nunca se pode pensar que se sabe tudo.

ecografia Doppler a cores) produzem imagens muito ricas das artérias, per-
mitindo-nos ver aquilo que estamos a medir muito melhor do que no passa-
do. Por outro lado, é agora possível fazer um aparelho de DTC tão pequeno 
que permite monitorizar o doente durante a sua atividade diária, mesmo 
quando está a praticar desporto, por exemplo.

Quais são, na sua opinião, os principais desafios para o futuro desta 
área?
O principal desafio passa por compreender melhor aquilo que estamos a 
medir. Hoje, registamos tanta informação sobre o fluxo sanguíneo nas arté-
rias, que não sabemos o que significam todos esses dados. 

Na 18.ª Reunião da ESNCH, apresentou o tema «Monitorização não 
invasiva da pressão intracraniana». Que importância assume esta 
técnica?
Quando os doentes têm lesões e ficam com pressão intracraniana aumen-
tada, a circulação no cérebro torna-se perigosa e a capacidade de resposta 
deste órgão diminui. O que tenho feito é analisar as formas de onda do fluxo 
e da pressão para observar como se comporta a pressão intracraniana.

Quais os temas desta Reunião que mais lhe chamaram a atenção?
Houve várias palestras interessantes, nomeadamente uma apresentação sobre 
a regulação do fluxo sanguíneo no cérebro e uma discussão sobre como detetar 
uma estenose da carótida e como identificar os casos mais perigosos, que re-
querem cirurgia. Outro aspeto interessante foi a palestra sobre o uso do DTC 
funcional para estudar a resposta do cérebro a diferentes estímulos. 

Prof. David Russell, fundador da European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
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