
TÍTULO DO ESTUDO 

EVT-PT - Caracterização do acesso à terapêutica endovascular no AVC isquémico agudo em 

Portugal 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma fonte importante de morbi-mortalidade em 

Portugal, sendo, neste país, a primeira causa de morte (1). Os cuidados hospitalares desta 

patologia foram objeto de avanços e reorganização nos últimos anos, com vias de cuidados 

integrados, nomeadamente com a criação de uma rede nacional de Unidades de AVC(1).  

No entanto, a chegada atempada dos pacientes ao hospital é crucial. De facto, a precocidade 

do tratamento é um dos maiores determinantes da morbi-mortalidade destes doentes, 

sabendo-se que, em média, são perdidos cerca de 2 milhões de neurónios por cada minuto de 

isquemia (2).  

Até 2015, o tratamento de fase aguda aprovado mais eficaz era a trombólise endovenosa. No 

entanto, nesse ano, um conjunto de ensaios clínicos de trombectomia mecânica com uma 

nova geração de dispositivos endovasculares – stent retrievers – veio revolucionar o 

tratamento da fase aguda do AVC, devido às suas elevadas taxas de recanalização e redução da 

morbi-mortalidade (3-6). Estes resultados levaram à atualização das recomendações de 

tratamento da fase aguda do AVC isquémico e de organização dos serviços que cuidam dessa 

população de pacientes.  (7, 8).  

Em Portugal, esta nova realidade levou à criação de soluções heterogéneas para reorganização 

de parte da rede de cuidados em AVC com a criação de escalas metropolitanas para 

intervenção Neurovascular e com o alargamento da rede de telemedicina no Centro.  

Neste momento, cerca de dois anos volvidos sobre o início da implementação no terreno das 

novas recomendações, urge caracterizar o panorama de acesso a esta nova terapêutica em 

Portugal com o objetivo de informar planeamentos futuros nesta área crucial para a redução 

da morbi-mortalidade no AVC isquémico. Desta forma, a Sociedade Portuguesa do Acidente 

Vascular Cerebral (SPAVC) promoveu e apoiou um grupo de trabalho do seu núcleo júnior (J-

SPAVC) para desenvolver este projeto, com o objetivo geral de caraterizar o acesso à 

terapêutica endovascular no AVC isquémico. Do mesmo projeto, fazem parte os seguintes 

objetivos específicos: 

● Objetivo específico nº1: Caracterizar a dispersão geográfica do acesso à trombectomia 

mecânica 

 

● Objetivo específico nº2: Determinar o impacto da distância aos centros com capacidade 

endovascular na variação do tempo entre o início dos sintomas e o início do procedimento 

endovascular.  

 

 

 

 



DESENHO DO ESTUDO 

Tipologia do estudo: Estudo observacional, retrospetivo, sem intervenção.  

População: A população do estudo compreende todos os doentes a quem foi iniciado um 

procedimento endovascular para tratamento de um AVC isquémico em Hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) Português no período de Junho de 2015 a Junho de 2017.  

Recolha de dados: Os participantes serão identificados através de base de dados locais dos 

centros incluídos no estudo, sendo os dados colhidos após consulta do processo clínico pelo 

elemento da equipa médica identificado no protocolo do estudo, sofrendo anonimização 

imediata, com envio posterior à SPAVC.  

Garantia de anonimidade e confidencialidade: O participante será identificado na base de 

dados do estudo por um código único, composto pelas suas iniciais e os últimos 4 dígitos do 

número de utente, por forma a evitar duplicação de utentes; na falta de número de utente 

será identificado pelas suas iniciais e abreviatura do centro onde foi realizado o procedimento 

endovascular (exemplos: JCVT1205 ou JCVT_CHLC). Desta forma, não é possível a reversão 

deste processo de anonimização resultando na impossibilidade de identificação do utente. Os 

dados serão entregues em mão, em suporte físico (CD ou outra forma de armazenamento 

digital) e serão analizados offline na sede da SPAVC ou equivalente.  

Consentimento informado: Dada a natureza observacional do estudo, análise de informação 

anonimizada, recolha de dados retrospetivos numa população de doentes de difícil contacto 

(elevada taxa de morbi-mortalidade) assim como o interesse nacional no conhecimento destes 

dados, solicita-se à comissão de ética relevante a dispensa de consentimento informado.  

Variáveis colhidas e sua definição: 

Género: masculino/feminino 

Idade: idade do participante na data/hora de início de sintomas, em anos.  

Código Postal: todos os dígitos, com a estrutura xxxx-xxx 

Data e Hora de Início dos Sintomas: Tempo visto bem pela última vez 

Data e Hora de inico dos sintomas desconhecida: caso não estejam disponíveis dados para 

determinar tempo visto bem pela última vez, ou caso se trate de AVC ao acordar (deixar em 

branco se não aplicável) 

Data e Hora de admissão 1º centro 

Data e Hora de trombólise (deixar em branco se não aplicável) 

Data e Hora de admissão 2º centro (deixar em branco se não aplicável) 

Data e Hora de punção femoral: data e hora registadas pelo neurointervencionista ou, na 

ausência desta, devem-se deduzir 10 minutos ao timestamp da primeira imagem angiográfica 

Plano de análise dos dados:  

Em relação ao objetivo número 1, será determinada uma taxa de trombectomia não 

padronizada por concelho, definida pelo número de trombectomias mecânicas por 100.000 

habitantes / ano. Os dados serão apresentados num mapa de dispersão geográfica do acesso 

ao procedimento.  



Em relação ao objetivo número 2, será determinado o tempo médio entre o início dos 

sintomas e a punção femoral para todos os doentes. Será também determinada a distância em 

linha reta entre o centro onde foi realizado o procedimento e a residência do doente (ponto 

médio do concelho a que corresponde o código postal). A correlação entre a distância e o 

tempo será determinada através do coeficiente de correlação de Pearson, podendo também 

ser objeto de análise através de regressão linear simples.   
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