
REPORTAGEM
A Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Setúbal 
tem sofrido oscilações nos recursos humanos, 
mas orgulha-se de manter a elevada qualidade 
assistencial Pág.10

ENTREVISTA
O Prof. Louis Caplan fala sobre a medicina 
personalizada, que defende com afinco, apesar  
de reconhecer a importância da evidência  
dos estudos na decisão terapêutica Pág.8

Entre os 3 500 congressistas, de 95 países, que participaram na 2.ª edição da European Stroke Organisation 
Conference (ESOC), os portugueses assumiram um lugar de relevo, tanto com a intervenção em sessões, cursos 
e workshops, como na apresentação de trabalhos, que valeram dois prémios para Portugal – Melhor Póster 
e Young Investigator Award. Os congressistas nacionais que entrevistámos sobre as maiores novidades deste 
evento destacam os «resultados surpreendentes» dos estudos SOCRATES, ENCHANTED, ARRUBA e ATACH II, 
que vão implicar a reestruturação de algumas guidelines atuais Pág.14
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PRADAXA®, O ÚNICO 
COM AGENTE ESPECÍFICO 
DE REVERSÃO.1-5

PRADAXA 110 mg e 150 mg cápsulas. Cada cápsula contém 110mg dabigatrano etexilato+ 3mcg amarelo-sol ou 150mg dabigatrano etexilato+4 mcg amarelo-sol. Indicações terapêuticas: prevenção do AVC 
e embolismo sistémico em doentes adultos com fibrilhação auricular não-valvular com 1 ou + fatores de risco: AVC ou AIT prévios; insuficiência cardíaca sintomática ≥ II da NYHA; idade ≥75anos; diabetes mellitus; 
hipertensão. Posologia e modo de administração: Dose recomendada: 300mg (1 cápsula 150mg/2xdia). A terapêutica deve ser continuada a longo prazo. Doentes com idade ≥80anos ou a tomar concomitantemente 
verapamilo: dose diária recomendada é 220mg (1 cápsula 110mg/2xdia). Doentes 75-80 anos, com compromisso renal moderado, com gastrite, esofagite ou refluxo gastroesofágico, ou outros com risco aumentado de 
hemorragia, a dose diária pode ser 300mg ou 220mg, em função na avaliação individual do risco tromboembólico e do risco de hemorragia. Avaliação da função renal: avaliar antes do início do tratamento, através cálculo 
da depuração de creatinina (CLCr), para excluir doentes com compromisso renal grave (CLCr<30 ml/min), e durante tratamento, nas situações clínicas em que exista suspeita de declínio da função renal. Doentes em 
tratamento, com compromisso renal ligeiro a moderado e/ou idade >75anos: avaliar função renal, pelo menos, 1x por ano ou mais frequentemente, se necessário. Substituição de Pradaxa por anticoagulantes administrados 
por via parentérica: recomenda-se tempo de espera de 12h após última dose. Substituição de anticoagulantes administrados por via parentérica por Pradaxa: Descontinuar terapêutica administrada por via parentérica e iniciar 
dabigatrano 0-2h antes da hora de administração da próxima dose da terapêutica que está a ser substituída, ou na altura em que esta terapêutica é suspensa, nos casos de tratamento contínuo (ex: HNF via intravenosa). 
Substituição de Pradaxa por AVK: Ajustar tempo de início de AVK com base na CLCr: se CLCr ≥50ml/min, iniciar AVK 3 dias antes da descontinuação do dabigatrano; se CLCr entre ≥ 30- <50 ml/min, iniciar AVK 2 dias antes 
da descontinuação do dabigatrano. Substituição de AVK por Pradaxa: interromper AVK. Dabigatrano pode ser administrado logo que INR< 2.0. Cardioversão: a terapêutica com dabigatrano pode ser continuada durante a 
cardioversão. População pediátrica: sem utilização relevante. Omissão de dose: Uma dose esquecida, pode ser tomada até 6h antes da hora da próxima dose. Após esse período, a dose esquecida já não deve ser tomada. 
Modo de administração: engolir as cápsulas inteiras, com copo de água, com ou sem alimentos. Não abrir as cápsulas. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa/excipientes. Compromisso renal grave. 
Hemorragia ativa clinicamente significativa. Lesões ou condições que sejam fator de risco significativo para hemorragia major (podem incluir úlceras gastrointestinais atuais/recentes, presença de neoplasias malignas 
com elevado risco de hemorragia, lesão recente no cérebro/espinal medula, cirurgia cerebral, espinal ou oftálmica recente, hemorragia intracraniana recente, suspeita ou confirmação de varizes esofágicas, malformações 
arteriovenosas, aneurismas vasculares ou anomalias vasculares major intraespinais ou intracerebrais. Tratamento concomitante com quaisquer outros anticoagulantes, exceto nas circunstâncias de mudança de terapêutica 
anticoagulante, ou quando administradas doses HNF necessárias para manter a permeabilidade de acesso venoso central ou cateter arterial. Afeção hepática/doença hepática com impacto na sobrevivência. Tratamento 
concomitante com cetoconazol sistémico, ciclosporina, itraconazol, dronedarona. Próteses valvulares cardíacas que requeiram tratamento anticoagulante.  Advertências e precauções especiais: Afeção hepática: sem 
experiência em doentes com enzimas hepáticas >2LSN: não recomendado. Risco hemorrágico: precaução em risco aumentado de hemorragia e uso concomitante de medicamentos que afetam hemostase por inibição da 
agregação plaquetária. Redução hemoglobina/hematócrito/ pressão sanguínea deve levar à investigação de possível local de hemorragia. Quando necessária rápida reversão do efeito anticoagulante do dabigatrano, em 
situações de hemorragias potencialmente fatais/não controladas, encontra-se disponível o agente específico de reversão. Fatores que podem aumentar o risco de hemorragia: Idade ≥75anos; Compromisso renal moderado; 
Uso concomitante de inibidores da gp-P (alguns são contraindicados); Baixo peso corporal (<50kg); AAS, AINE, Clopidogrel, ISRSs ou ISRSNs, ou outros que possam alterar hemostase; Alterações da coagulação congénitas/ 
/adquiridas, trombocitopenia ou alterações funcionais das plaquetas, biopsia recente, trauma grave, endocardite bacteriana, esofagite, gastrite/refluxo gastroesofágico. Pradaxa só deve ser administrado se os benefícios 
forem superiores aos riscos de hemorragia. O Pradaxa não requer monitorização da anticoagulação de rotina. No entanto, a medição da anticoagulação pode ser útil para evitar uma exposição excessiva ao dabigratano 
em presença de fatores de risco adicionais. O teste do INR não é fiável em doentes a tomar Pradaxa, não deve ser realizado. O Tempo de Trombina Diluído (dTT), Tempo de Coagulação de Ecarina (ECT) e Tempo Parcial 
de Tromboplastina Ativada (aPTT) podem fornecer informação útil, não são padronizados: resultados devem ser interpretados com precaução. Utilização de agentes fibrinolíticos para o tratamento do AVC isquémico agudo: 
pode ser considerada se o doente apresentar um TTd, TCE ou TTPA < LSN. Indutores da gp-P: evitar administração concomitante com indutores da gp-P (rifampicina, hipericão, carbamazepina ou fenitoína). Cirurgia e 
intervenções: intervenções cirúrgicas podem requerer interrupção temporária do dabigatrano. Cirurgia de emergência/intervenções urgentes: o dabigatrano deve ser temporariamente interrompido. cirurgia/intervenções 
subagudas: a cirurgia/intervenção deve ser adiada até, pelo menos, 12 h após a última dose. Cirurgia eletiva: se possível, o Pradaxa deve ser interrompido pelo menos 24 h antes de procedimentos invasivos ou cirúrgicos. 
Em doentes com elevado risco de hemorragia ou em cirurgia major, onde pode ser necessária uma hemostase completa, deve ser considerada a interrupção de Pradaxa 2-4 dias antes da cirurgia. Regras de interrupção 
antes de intervenções invasivas ou cirúrgicas:

Função renal 
(CLCr:ml/min)

Semivida 
(h)

Elevado risco de hemorragia/cirurgia major Risco normal

≥ 80 ~ 13 2 dias antes 24 h antes

≥ 50-< 80 ~ 15 2-3 dias antes 1-2 dias antes

≥ 30-< 50 ~ 18 4 dias antes 2-3 dias antes (>48h)
 
Anestesia espinal/anestesia epidural/punção lombar: após remoção de cateter, esperar pelo menos 2h antes da administração da primeira dose do dabigatrano. Fase pós-operatória: Após procedimento invasivo/intervenção, 
dabigatrano deve ser reintroduzido o mais rápido possível, logo que situação clínica permita e hemostase alcançada. Corantes: amarelo-sol: pode causar reações alérgicas. Interações medicamentosas e outras formas 
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de interação: Tratamentos que podem aumentar risco de hemorragia quando usados com dabigatrano: anticoagulantes (HNF, HBPM,derivados da heparina), trombolíticos, antagonistas da Vit. K, rivaroxabano ou outros, 
agregantes plaquetários (antagonistas recetores GPIIb/IIIa, ticlopidina, prasugrel,ticagrelor, dextrano, sulfimpirazona). Interações relacionadas com o perfil metabólico do dabigatrano: não é metabolizado pelo citocromo 
P450, não sendo esperadas interações. Inibidores da gp- P: cetoconazol sistémico, ciclosporina, itraconazol e dronedarona são contraindicados. Precaução com amiodarona, quinidina, verapamilo, claritromicina, ticagrelor. 
Dados limitados na coadministração com posaconazol (precaução) e tacrolimus (não recomendada). Indutores da gp-P: uso concomitante com rifampicina, hipericão, carbamazepina, fenitoína pode levar à diminuição das 
concentrações de dabigatrano. Outros medicamentos que afetam a gp-P: uso concomitante com inibidores da protease não recomendados. Uso concomitante com ISRSs e ISRSNs pode aumentar o risco de hemorragia. 
Gravidez e aleitamento: Não deve ser utilizado na gravidez exceto se for claramente necessário; A amamentação deve ser interrompida durante o tratamento. Efeitos indesejáveis: reações adversas mais frequentemente 
notificadas: hemorragias. Frequente (≥ 1/100,< 1/10): anemia, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, dispesia, náuseas, hemorragia cutânea, hemorragia genito-urinária incluindo hematúria. 
Pouco frequente (≥ 1/1000,< 1/100): diminuição da hemoglobina, trombocitopenia, hipersensibilidade ao fármaco, erupção cutânea, prurido, hemorragia intracraniana, hematoma, hemorragia, hemoptise, hemorragia 
retal, hemorragia hemorroidal, úlcera gastrointestinal incluindo úlcera esofágica, gastroesofagite, doença do refluxo gastroesofágico, vómitos, disfagia, alteração da função hepática / alteração dos testes da função 
hepática, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase. Raro (≥1/10000,< 1/1000): diminuição do hematócrito, reação anafilática, angioedema, urticária, aumento das enzimas hepáticas, 
hiperbilirrubinémia, hemartroses, hemorragia no local de injeção, hemorragia no local de inserção do cateter, hemorragia traumática, hemorragia no local de incisão. Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados 
disponíveis): broncospasmo. 01.2016. Medicamento Sujeito a Receita Médica. Comparticipação - escalão B - RG (69%) e RE (84%). Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado: Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Praxbind 2,5 g/50 ml solução injetável ou para perfusão. Cada frasco para injetáveis de 50 ml contém 2,5 g de idarucizumab, 2 g de sorbitol e 25 mg de sódio. Indicações terapêuticas: Agente de reversão específico 
para dabigatrano. Indicado nos doentes adultos tratados com dabigatrano etexilato quando é necessária a reversão rápida dos efeitos anticoagulantes: intervenções cirúrgicas de emergência/urgentes, hemorragias 
com risco para a vida ou descontroladas. Posologia e modo de administração: Uso hospitalar. Posologia: Dose recomendada: 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Pode ponderar-se administrar uma segunda dose de 5 g se: 
recorrência de hemorragia clinicamente relevante e tempos de coagulação prolongados; nova hemorragia potencialmente fatal e tempos de coagulação prolongados; necessidade de segunda cirurgia de emergência/ 
/intervenção urgente e tempos de coagulação prolongados. Parâmetros de coagulação relevantes: tempo parcial de tromboplastina ativada (aPTT), tempo de trombina diluído (dTT), tempo de coagulação de 
ecarina (ECT). Não se investigou qual a dose diária máxima. Reiniciar a terapia antitrombótica: Tratamento com dabigatrano pode ser reiniciado 24 h após a administração de Praxbind, caso o doente esteja 
clinicamente estável e obtida hemostase adequada. Após administração de Praxbind, poderá ser iniciada outra terapia antitrombótica (p.ex. heparina de baixo peso molecular) a qualquer momento, caso o 
doente esteja clinicamente estável e obtida hemostase adequada. Doentes com compromisso renal e hepático: Não é necessário qualquer ajuste. Idosos≥65anos: Não é necessário qualquer ajuste. População 
pediátrica: segurança e eficácia em crianças <18anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Modo de administração: Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) administrado por via IV, sob a forma 
de 2 perfusões consecutivas ao longo de 5-10 minutos cada, ou como 1 injeção única. Contraindicações: Não existentes. Advertências e precauções especiais: Idarucizumab liga-se especificamente ao 
dabigatrano e reverte o seu efeito anticoagulante. Não reverte os efeitos de outros anticoagulantes. Pode ser utilizado conjuntamente com medidas de suporte convencionais consideradas clinicamente adequadas. 
Hipersensibilidade: O risco de utilização em doentes com hipersensibilidade conhecida a idarucizumab ou aos excipientes deve ser ponderado face ao potencial benefício. Caso ocorra uma reação anafilática/ 
/alérgica grave, Praxbind deverá ser imediatamente interrompido e iniciada a terapêutica adequada. Intolerância hereditária à frutose: A dose recomendada contém 4 g de sorbitol. Em doentes com intolerância 
hereditária à frutose, a administração parentérica de sorbitol foi associada a relatos de hipoglicemia, hipofosfatemia, acidose metabólica, aumento do ácido úrico, insuficiência hepática aguda, com perda das 
funções excretoras e sintéticas, e morte. Nestes doentes, o risco do tratamento com Praxbind deve ser ponderado face ao potencial benefício. Caso Praxbind seja administrado, intensificar cuidados médicos 
durante a exposição e nas 24 h seguintes. Episódios Tromboembólicos: doentes tratados com dabigatrano sofrem de doenças subjacentes que os predispõem para a ocorrência de episódios tromboembólicos.  
A reversão da terapia com dabigatrano expõe os doentes ao risco trombótico da sua doença subjacente. Para reduzir o risco, a terapia anticoagulante deve ser retomada assim que se considere clinicamente 
adequado. Análise das proteínas urinárias: proteinúria transitória como reação fisiológica ao fluxo renal excessivo de proteínas. Não indicativa de lesões renais, a ter em conta nas análises à urina. Teor de sódio: contém  
2,2 mmol (ou 50 mg) de sódio/dose. A ter em conta nos doentes sob dieta com restrição de sódio. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Não foram realizados estudos de interação. 
Consideram-se improváveis interações clinicamente relevantes com outros medicamentos. Investigação pré-clínica não demonstrou interações com: expansores de volume; concentrados de fator de coagulação 
(concentrados de complexos de protrombina-PCC, p. ex. fator III e IV; PCCs ativados (aPCCs); fator VIIa recombinante) ou outros anticoagulantes. Fertilidade, gravidez e aleitamento: Não existem dados sobre 
a utilização de Praxbind. Pode ser utilizado na gravidez, caso os benefícios clínicos esperados se sobreponham aos potenciais riscos. Efeitos indesejáveis: Não foram identificadas reações adversas.11.2015. 
Medicamento Sujeito a Receita Médica. Não comparticipado. Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Referências 1 RCM e EPAR Pradaxa. 2 RCM e EPAR Praxbind. 3 RCM e EPAR Rivaroxabano. 4 RCM e EPAR Apixabano. 5 RCM varfarina. 6 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361(12):1139–1151. 7 Connolly SJ et al. 
N Engl J Med 2010;363(19):1875–1876 (appendix). 8 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2014;371(15):1464–1465. 9 Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91. 10 Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011 
Sep 15;365(11):981-92. 
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de interação: Tratamentos que podem aumentar risco de hemorragia quando usados com dabigatrano: anticoagulantes (HNF, HBPM,derivados da heparina), trombolíticos, antagonistas da Vit. K, rivaroxabano ou outros, 
agregantes plaquetários (antagonistas recetores GPIIb/IIIa, ticlopidina, prasugrel,ticagrelor, dextrano, sulfimpirazona). Interações relacionadas com o perfil metabólico do dabigatrano: não é metabolizado pelo citocromo 
P450, não sendo esperadas interações. Inibidores da gp- P: cetoconazol sistémico, ciclosporina, itraconazol e dronedarona são contraindicados. Precaução com amiodarona, quinidina, verapamilo, claritromicina, ticagrelor. 
Dados limitados na coadministração com posaconazol (precaução) e tacrolimus (não recomendada). Indutores da gp-P: uso concomitante com rifampicina, hipericão, carbamazepina, fenitoína pode levar à diminuição das 
concentrações de dabigatrano. Outros medicamentos que afetam a gp-P: uso concomitante com inibidores da protease não recomendados. Uso concomitante com ISRSs e ISRSNs pode aumentar o risco de hemorragia. 
Gravidez e aleitamento: Não deve ser utilizado na gravidez exceto se for claramente necessário; A amamentação deve ser interrompida durante o tratamento. Efeitos indesejáveis: reações adversas mais frequentemente 
notificadas: hemorragias. Frequente (≥ 1/100,< 1/10): anemia, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, dispesia, náuseas, hemorragia cutânea, hemorragia genito-urinária incluindo hematúria. 
Pouco frequente (≥ 1/1000,< 1/100): diminuição da hemoglobina, trombocitopenia, hipersensibilidade ao fármaco, erupção cutânea, prurido, hemorragia intracraniana, hematoma, hemorragia, hemoptise, hemorragia 
retal, hemorragia hemorroidal, úlcera gastrointestinal incluindo úlcera esofágica, gastroesofagite, doença do refluxo gastroesofágico, vómitos, disfagia, alteração da função hepática / alteração dos testes da função 
hepática, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase. Raro (≥1/10000,< 1/1000): diminuição do hematócrito, reação anafilática, angioedema, urticária, aumento das enzimas hepáticas, 
hiperbilirrubinémia, hemartroses, hemorragia no local de injeção, hemorragia no local de inserção do cateter, hemorragia traumática, hemorragia no local de incisão. Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados 
disponíveis): broncospasmo. 01.2016. Medicamento Sujeito a Receita Médica. Comparticipação - escalão B - RG (69%) e RE (84%). Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da Autorização de 
Introdução no Mercado: Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Praxbind 2,5 g/50 ml solução injetável ou para perfusão. Cada frasco para injetáveis de 50 ml contém 2,5 g de idarucizumab, 2 g de sorbitol e 25 mg de sódio. Indicações terapêuticas: Agente de reversão específico 
para dabigatrano. Indicado nos doentes adultos tratados com dabigatrano etexilato quando é necessária a reversão rápida dos efeitos anticoagulantes: intervenções cirúrgicas de emergência/urgentes, hemorragias 
com risco para a vida ou descontroladas. Posologia e modo de administração: Uso hospitalar. Posologia: Dose recomendada: 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Pode ponderar-se administrar uma segunda dose de 5 g se: 
recorrência de hemorragia clinicamente relevante e tempos de coagulação prolongados; nova hemorragia potencialmente fatal e tempos de coagulação prolongados; necessidade de segunda cirurgia de emergência/ 
/intervenção urgente e tempos de coagulação prolongados. Parâmetros de coagulação relevantes: tempo parcial de tromboplastina ativada (aPTT), tempo de trombina diluído (dTT), tempo de coagulação de 
ecarina (ECT). Não se investigou qual a dose diária máxima. Reiniciar a terapia antitrombótica: Tratamento com dabigatrano pode ser reiniciado 24 h após a administração de Praxbind, caso o doente esteja 
clinicamente estável e obtida hemostase adequada. Após administração de Praxbind, poderá ser iniciada outra terapia antitrombótica (p.ex. heparina de baixo peso molecular) a qualquer momento, caso o 
doente esteja clinicamente estável e obtida hemostase adequada. Doentes com compromisso renal e hepático: Não é necessário qualquer ajuste. Idosos≥65anos: Não é necessário qualquer ajuste. População 
pediátrica: segurança e eficácia em crianças <18anos não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. Modo de administração: Praxbind (2 x 2,5 g/50 ml) administrado por via IV, sob a forma 
de 2 perfusões consecutivas ao longo de 5-10 minutos cada, ou como 1 injeção única. Contraindicações: Não existentes. Advertências e precauções especiais: Idarucizumab liga-se especificamente ao 
dabigatrano e reverte o seu efeito anticoagulante. Não reverte os efeitos de outros anticoagulantes. Pode ser utilizado conjuntamente com medidas de suporte convencionais consideradas clinicamente adequadas. 
Hipersensibilidade: O risco de utilização em doentes com hipersensibilidade conhecida a idarucizumab ou aos excipientes deve ser ponderado face ao potencial benefício. Caso ocorra uma reação anafilática/ 
/alérgica grave, Praxbind deverá ser imediatamente interrompido e iniciada a terapêutica adequada. Intolerância hereditária à frutose: A dose recomendada contém 4 g de sorbitol. Em doentes com intolerância 
hereditária à frutose, a administração parentérica de sorbitol foi associada a relatos de hipoglicemia, hipofosfatemia, acidose metabólica, aumento do ácido úrico, insuficiência hepática aguda, com perda das 
funções excretoras e sintéticas, e morte. Nestes doentes, o risco do tratamento com Praxbind deve ser ponderado face ao potencial benefício. Caso Praxbind seja administrado, intensificar cuidados médicos 
durante a exposição e nas 24 h seguintes. Episódios Tromboembólicos: doentes tratados com dabigatrano sofrem de doenças subjacentes que os predispõem para a ocorrência de episódios tromboembólicos.  
A reversão da terapia com dabigatrano expõe os doentes ao risco trombótico da sua doença subjacente. Para reduzir o risco, a terapia anticoagulante deve ser retomada assim que se considere clinicamente 
adequado. Análise das proteínas urinárias: proteinúria transitória como reação fisiológica ao fluxo renal excessivo de proteínas. Não indicativa de lesões renais, a ter em conta nas análises à urina. Teor de sódio: contém  
2,2 mmol (ou 50 mg) de sódio/dose. A ter em conta nos doentes sob dieta com restrição de sódio. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Não foram realizados estudos de interação. 
Consideram-se improváveis interações clinicamente relevantes com outros medicamentos. Investigação pré-clínica não demonstrou interações com: expansores de volume; concentrados de fator de coagulação 
(concentrados de complexos de protrombina-PCC, p. ex. fator III e IV; PCCs ativados (aPCCs); fator VIIa recombinante) ou outros anticoagulantes. Fertilidade, gravidez e aleitamento: Não existem dados sobre 
a utilização de Praxbind. Pode ser utilizado na gravidez, caso os benefícios clínicos esperados se sobreponham aos potenciais riscos. Efeitos indesejáveis: Não foram identificadas reações adversas.11.2015. 
Medicamento Sujeito a Receita Médica. Não comparticipado. Para mais informações deverá contactar o representante do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Referências 1 RCM e EPAR Pradaxa. 2 RCM e EPAR Praxbind. 3 RCM e EPAR Rivaroxabano. 4 RCM e EPAR Apixabano. 5 RCM varfarina. 6 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009;361(12):1139–1151. 7 Connolly SJ et al. 
N Engl J Med 2010;363(19):1875–1876 (appendix). 8 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2014;371(15):1464–1465. 9 Patel MR, et al. N Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91. 10 Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011 
Sep 15;365(11):981-92. 
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AGOSTO

16 a 19 XXVII Congresso Latinoamericano de Reabilitação San Pedro Sula, Honduras amlar2016.com

22 a 27 24th Zurick Course on Diagnostic and Interventional Neuroradiology Zurique, Suíça cinr-zurich.ch

SETEMbRO

8 a 10 8th ESMINT (European Society of Minimally Invasive 
Neurological Therapy) Congress Nice, França esmint.com

21 e 22 European Paediatric Stroke Symposium Saint-Étienne, França chu-st-etienne.fr/
avcpediatrie

OuTubRO

3 a 5 SLICE – Stroke Live Conference 2016 Nice, França slice-online.com

21 7.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC Hotel Olissippo Oriente, 
Lisboa spavc.org

22 14.ª Reunião da Sociedade Portuguesa do AVC Hotel Olissippo Oriente, 
Lisboa spavc.org

26 a 29 10th World Stroke Congress Hyderabad, Índia wsc.kenes.com

28 e 29 Congresso Científico da VMER (Viatura Médica de Emergência  
e Reanimação) do Hospital de São José – Status 5 

Faculdade de Medicina 
Dentária, Lisboa

congressostatus5.com

29 Dia Mundial do AVC - - - spavc.org

30 out.   
a 1 nov.

13th International Symposium on Thrombolysis Thrombectomy 
and Acute Stroke Therapy (TTST) Kobe, Japão www2.convention.

co.jp/ttst2016

NOVEMbRO

13 a 15 ESO-Karolinska Stroke Update Conference 2016 Estocolmo, Suécia eso-karolinska.
org/2016

23 a 26 Congresso Nacional de Neurologia 2016 SANA Lisboa Hotel spneurologia.com

dEzEMbRO

13 e 14 YoungStroke 2016 Jacksonville, EUA youngstroke.org

dATA EVENTO lOcAl +INfO.

SAVE THE DATE
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Após uma primeira revolução na abordagem do doente com 
AVC agudo, ocorrida aquando da aprovação do tratamento 
trombolítico, temos agora em curso uma nova revolução, 
decorrente da aprovação da trombectomia mecânica. Esta-

mos, de facto, a salvar mais doentes! É tempo de nos entusiasmarmos 
com a intervenção endovascular, mas, sobretudo, de reavaliarmos 
todo o circuito da Via Verde do AVC. Os resultados têm sido muito 
positivos, mas é essencial identificarmos causas de atraso e agili-
zarmos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos para que o 
tratamento de todo o doente com AVC agudo seja otimizado. 

Repensar e melhorar os circuitos pré, intra e inter-hospitalares, pro-
curar as soluções mais adequadas às várias realidades populacionais 
e hospitalares, seguir o exemplo dos centros mais eficientes a nível 
nacional e internacional, e atuar de acordo com as recomendações 
da melhor prática clínica poderão ser os caminhos para o grande ob-
jetivo a atingir nos próximos anos: diminuir a mortalidade por AVC 
para níveis equiparados aos da restante Europa Ocidental e reduzir 
drasticamente a incapacidade permanente residual dos nossos do-
entes. Para isso, é preciso mobilizar todos os profissionais de saúde 
que atuam nesta área, mas também envolver o poder político, a so-
ciedade civil, os próprios doentes e a população em geral. Lembre-
mo-nos, por exemplo, de que a cadeia de cuidados de fase aguda só 
começa se os portugueses souberem identificar os sinais de alerta do 
AVC e acionar a emergência médica pré-hospitalar! 

Para serem obtidos melhores resultados é essencial, por um lado, 
aumentar significativamente o número de doentes tratados muito 
precocemente com trombolítico, não no tempo limite. A Via Verde do 
AVC pré e intra-hospitalar tem de estar afinada. Por outro lado, com a 
inclusão da trombectomia mecânica na rotina da fase aguda do AVC, 
colocam-se novos desafios. É necessária uma rede de neurorradiolo-
gistas de intervenção, que rapidamente se tem vindo a organizar, ga-
rantindo já uma disponibilidade de 24 horas/7 dias por semana nas 
regiões norte, centro e sul de Portugal continental. Mas é necessário 
melhorar ainda a referenciação secundária, que é demasiado moro-
sa, e implementar sistemas mais eficazes para uma identificação pré- 
-hospitalar de potenciais casos candidatos a trombectomia primária. 

A SPAVC, como sociedade que congrega os profissionais dedicados 
ao AVC, tem um papel essencial na consolidação destes propósitos, e 
as suas reuniões são os fóruns germinadores de iniciativas em prol da 
melhoria progressiva dos cuidados de saúde nesta área. A 21 e 22 de 
outubro próximo, veremos, mais uma vez, serem discutidos os as-
petos nacionais mais prementes da abordagem da fase aguda do 
AVC na 7.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC e na 14.ª Reu-
nião da SPAVC. Contamos com a presença representativa dos centros 
hospitalares, para que, através da partilha de experiências e da cons-
trução de sinergias, prossigamos na missão de diminuir o impacto do 
flagelo nacional que é o AVC. E vamos no bom caminho!

Elsa Azevedo

É hora de nos reorganizarmos  
na Via Verde do AVC!

Vice-presidente da SPAVC
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Correr pelo  
Dia mundial  
do AVC

À semelhança dos anos anteriores, 
são esperadas várias iniciativas em 

diversas cidades do País para assinalar 
o Dia Mundial do AVC, 29 de outubro. 
Pela terceira vez, a Unidade de AVC do 
Hospital de Braga (HB) vai organizar 
uma corrida de cerca de nove quilóme-
tros pelo centro da cidade, com partida 
e chegada na Praça da República. «O 
objetivo é alertar para a importância do 
exercício físico na prevenção do AVC e 
convencer o maior número possível de 
pessoas a participar. Por isso, quem não 
conseguir correr, será bem-vindo para 
fazer uma caminhada», apela a Dr.ª Carla 
Ferreira, coordenadora da Unidade 
de AVC do HB. No final da corrida, de-
correrá uma ação de rastreio aos fato-
res de risco vascular. «Nunca é de mais 
lembrar que esta doença se previne 
com mudanças no estilo de vida, no-
meadamente em termos de combate 
ao sedentarismo e adoção de uma ali-
mentação saudável e equilibrada», frisa 
a neurologista. 

SPAVC reforça presença nas redes sociais
Com o objetivo de fazer chegar a mais pes-

soas a sua missão de prevenir e reduzir a 
mortalidade, a morbilidade e a incapacidade 
provocadas pelo AVC, no passado mês de 
maio, a SPAVC decidiu inaugurar a sua pre-
sença nas redes sociais Instagram, Twitter e 
LinkedIn. Além disso, reforçou a sua comu-
nicação através do Facebook, onde já está 

CoNfiRA o qUe Se PASSA NAS PlAtAfoRmAS ONLINE dA SUA SoCiedAde: 
 Website

www.spavc.org

f facebook SPAVC 
www.facebook.com/soc.por.avc

f facebook 11.º Congresso Português 
do AVC 
https://www.facebook.com/
events/1558662034435626/

t twitter
www. twitter.com/spavc_pt

 instagram
www.instagram.com/spavc_pt

l linkedin
https://pt.linkedin.com/in/spavc-socieda-
de-portuguesa-do-avc-21ab51121

desde 2013, com a publicação de mais infor-
mação e com maior regularidade. Inclusive, 
também já foi criada a página de Facebook 
do 11.º Congresso Português do AVC, que se 
vai realizar entre 2 e 4 de fevereiro de 2017, no 
Sheraton Porto Hotel. 

A aproximação à comunidade não é algo 
novo para SPAVC, que foi e continua a ser 
pioneira na organização de uma sessão para 
a população inserida no seu congresso anual. 
Com uma forte presença na web (à data de 

fecho desta edição, a página de Facebook da 
SPAVC contava 3 560 likes), e consciente de 
que, «na atualidade, estas plataformas glo-
bais constituem importantes ferramentas de 
informação», a SPAVC visa aqui «esclarecer 
sobre questões controversas, dar conselhos 
e dicas úteis, divulgar reuniões científicas 
da área, promover e anunciar atividades de 
sensibilização, dar voz aos seus associados e 
obter feedback dos doentes e comunidade 
que os envolve». 

AVC entre prémios  
para mulheres cientistas
Devido ao estudo em que está envolvi-

da para determinar a causa dos AVC 
isquémicos, a Prof.ª Ana Catarina fonseca 
foi distinguida na 12.ª edição das meda-
lhas de Honra l’oréal Portugal para as 
mulheres na Ciência, que lhe foi entregue 
a 23 de fevereiro deste ano. Trata-se de uma 
iniciativa da  L’Oréal em parceria com a Co-
missão Nacional da UNESCO e a Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, que distingue, 
anualmente, mulheres cientistas das áreas 
da Saúde e do Ambiente, com investigação 
relevante e desenvolvida em Portugal.

A origem de um terço dos AVC isquémicos 
permanece desconhecida. «Dizemos que 
são de causa indeterminada, já que os exa-
mes não demonstram qualquer anomalia e 
talvez não sejam sensíveis o suficiente para 
verificar as alterações», explica a neurolo- 
gista e investigadora no Instituto de Medi- 
cina Molecular da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL). 

O estudo CAIUS (Condição Imagiológi-
ca Cardíaca) propõe-se a encontrar novos 
métodos de diagnóstico do AVC isquémi-
co e inclui doentes que foram internados 
no Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Lou-
res, e no Centro Hospitalar Lisboa Norte/ 

/Hospital de Santa Maria (HSM), onde Ana 
Catarina Fonseca exerce. «Estamos a entrar 
na fase de avaliação dos exames, nomea-
damente as ressonâncias magnéticas e os 
biomarcadores do sangue», indica a tam-
bém docente na FMUL. Numa fase poste-
rior, o objetivo é comparar a estrutura dos 
corações de doentes que sofreram AVC 
de diferentes etiologias, «para avaliar se 
existem alterações que possam ser usadas 
no diagnóstico e na prevenção dos AVC  
isquémicos de origem indeterminada». 

DR
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O acidente vascular cerebral (AVC) é a doença neurológi-
ca aguda de maior relevância, devido à sua incidência, 
espectro de idades em que ocorre e incapacidade que 
provoca. Em Portugal, é a primeira causa de mortali-

dade e de perda de qualidade de vida. 
Nos últimos 15 anos, o tratamento do AVC agudo tem sido alvo 

de grande evolução, em que passámos de um niilismo terapêu- 
tico para a obrigatoriedade de uma cadeia de cuidados altamen-
te complexa e especializada. Esta mudança só foi possível através 
da combinação de dois aspectos fundamentais: 1) Especialização 
técnica e científica dos profissionais de saúde que tratam os do-
entes com AVC; 2) Acesso em tempo útil dos doentes com AVC 
agudo aos melhores cuidados estruturados de fase aguda, que 
garantam, simultaneamente, qualidade, eficácia e segurança de 
todos os procedimentos. 

Considerando todo o espectro de doentes com AVC isquémi-
co agudo, existe um subgrupo muito importante, no qual ocorre 
uma oclusão aguda de um grande vaso cerebral (cerca de 25%), 
que usualmente se associa a défices neurológicos graves. Até há 
pouco tempo, o único tratamento validado para estes doentes, 
com o objectivo de recanalização vascular, consistia na adminis-
tração de alteplase por via endovenosa. 

Em 2015, foram publicados ensaios clínicos aleatorizados (MR 
CLEAN, ESCAPE, SWIFT-PRIME, EXTEND-IA e REVASCAT), que  
demonstraram o benefício da trombectomia mecânica no trata-
mento do AVC isquémico com oclusão aguda de grande vaso (ar-
téria carótida interna ou segmento M1 da artéria cerebral média). 
Em consequência, as recomendações das principais Sociedades 
Científicas de AVC passaram a integrar este tratamento na abor-
dagem terapêutica do AVC isquémico agudo, sublinhando que o 
tratamento endovascular seja realizado em centros diferenciados 
e que a decisão de trombectomia mecânica deve ser multi-
disciplinar e incluir um neurointervencionista qualificado, 
treinado e experiente. Estima-se que este tratamento possa 
ser útil a cerca de 10% de todos os doentes com AVC isquémico 
agudo, sendo a selecção dos doentes elegíveis um passo críti-
co e complexo, só possível em ambientes clínicos altamente 
diferenciados. 

As Sociedades Europeias que regulam a prática médica, o tra-
tamento do AVC e a intervenção neurovascular (UEMS, ESO, ESNR 
e ESMINT) postulam que a neurointervenção deve ser apenas 
efectuada em Centros onde existam departamentos de Neu-
rologia (com Unidade de AVC), Neurorradiologia, Neuroci-
rurgia e Cuidados intensivos, devendo ser garantida toda a 
cadeia de cuidados de modo contínuo. mais se recomenda 

que os procedimentos sejam efectuados por operadores  
experientes em intervenções neurovasculares, exigindo um 
número mínimo de casos por operador e instituição, não en-
globando apenas as trombectomias mecânicas, mas também 
um conjunto de outras técnicas do foro neurovascular.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) necessita, urgentemente, 
de organizar e optimizar os recursos existentes no tratamento do 
AVC agudo, conectando a rede actual das Unidades de AVC aos 
Centros de Intervenção Neurovascular. Essa organização deve va-
lorizar os recursos qualificados que existem no terreno e respeitar 
os pressupostos científicos que modelam as leges artis. A máxima 
«tempo é cérebro» deve guiar o planeamento da rede, mas não 
deve legitimar a realização do tratamento em centros não qualifi-
cados em terapêutica neurovascular, pondo em risco o sucesso e 
a segurança do mesmo. 

Este equilíbrio entre proximidade à população e acesso à dife-
renciação técnica obrigará à formação e à diferenciação adequada 
dos profissionais para realização de intervenções neurovascula-
res. E obrigará, também, à optimização de uma rede de transmis-
são de dados, clínicos e de imagem, bem como de transporte efi-
ciente dos doentes, prevalecendo, assim, a equidade de acesso e a 
excelência dos cuidados de saúde, desígnios do SNS. 

Desde 2015 que já assistimos, em Portugal, ao aumento acen-
tuado do número de doentes com AVC agudo tratados com trom-
bectomia mecânica directa ou na sequência de alteplase endove-
nosa. Estes tratamentos têm sido possíveis devido à articulação 
entre as instituições que participam na Via Verde do AVC e os cen-
tros que disponibilizam neurradiologia de intervenção no SNS. 
Consideramos que deve ser assim o caminho para implementar 
esta intervenção, que, progressivamente, deverá ir melhorando 
o seu funcionamento. Pelo contrário, não recomendamos so-
luções de recurso a profissionais sem a perícia exigida pela  
terapêutica neurovascular, sob pena de não estarmos a agir 
no sentido do melhor interesse dos doentes. 

Terminamos com a consciência de que a melhoria do trata-
mento do AVC agudo em Portugal deve depender sempre da 
orientação de profissionais altamente especializados na área 
das Neurociências Clínicas. São estes os responsáveis pelas re-
des de cuidados actualmente implementadas e quem melhor 
sabe gerir os recursos existentes, salvaguardando sempre a 
qualidade dos procedimentos e a segurança dos doentes. 

mAio de 2016
Texto escrito ao abrigo do anterior Acordo Ortográfico. 

Parecer da Sociedade Portuguesa  
do Acidente Vascular Cerebral

iNteRVeNÇÃo eNdoVASCUlAR No AVC iSqUÉmiCo AGUdo 
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À margem da 10.ª edição do World Congress in Controversies in Neurology 
(CONy), que decorreu em Lisboa no passado mês de março, a Stroke.pt entre-
vistou o Prof. louis Caplan. Este neurologista no Beth israel deaconess 
medical Center e docente na Harvard medical School, em Boston, Estados 
Unidos, falou-nos sobre a medicina personalizada, que defende com afinco, 
apesar de reconhecer a importância da evidência dos estudos. A educação 
para a saúde foi outro tema que abordou, sublinhando que «deve começar o 
mais precocemente possível».

«medicina baseada na evidência 
versus medicina personalizada em 
vítimas de AVC» foi o tema da sessão 
em que participou nesta 10.ª edição 
do CoNy. qual a sua perspetiva a 
este respeito? 
A relação entre médico e doente é extre-
mamente complexa e multifacetada. Como 
qualquer médico bem-sucedido, o neu-
rologista deve prestar atenção à pessoa e 
ao seu ambiente para gerir a doença. Os 
neurologistas têm sido treinados por gera-
ções para testarem as hipóteses clínicas por  
intermédio de historiais clínicos detalhados 
e exames neurológicos para se chegar a um 
diagnóstico diferencial completo. Na esco-
lha do tratamento, deve considerar-se os 
benefícios e riscos das várias terapêuticas 
para cada indivíduo. Para tal, é obviamen-
te necessário saber mais sobre o doente,  
incluindo o seu backgroud social e psicológi-
co. Esta abordagem pode ser caracterizada 
como medicina personalizada, uma vez que 
enfatiza os detalhes médicos e pessoais de 
cada indivíduo. 

Recentemente, tem havido maior im-
pulso em exigir que todos os tratamentos 
sejam baseados na evidência. Contudo, o 
nível mais elevado de evidência advém de 
ensaios clínicos randomizados que consi-
deram tratamentos prestados a grandes 
grupos de doentes com diagnósticos ge-
rais. Assim, esta abordagem é mais adequa-
da na escolha de tratamentos para a gran-
de maioria dos doentes com uma condição, 
portanto, pode ser caracterizada como 
medicina de grupo. Claro que utilizamos os 
resultados baseados na evidência dos en-
saios clínicos, todavia, estes têm limitações 
e não nos fornecem dados sobre tudo. Por 
exemplo, o doente pode ter características 
específicas que não estão contempladas 
nos resultados dos estudos, logo, não são 
obtidas informações sobre os seus riscos 
individuais nem sobre os seus desejos. Por-
tanto, os ensaios clínicos devem ser consi-
derados na decisão terapêutica, mas não 
são o único fator. 

Numa abordagem de medicina  
personalizada, que papel assumem 
os ensaios clínicos?
Os ensaios clínicos mostram se o tratamento 
é seguro ou não, mas não dizem se é ade-
quado para aquele doente em particular. É 
importante, desde logo, perceber se o indi-
víduo em questão está representado na in-
vestigação. Claro que existem ensaios mais 
específicos, mas, ainda assim, é necessário 
ver se as características do doente estão 
incluídas no mesmo. Por exemplo, os resul-

Marisa Teixeira

«o doente pode ter 
características específicas  

que não estão contempladas 
nos estudos»
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Natural de Baltimore, o Prof. Louis Caplan foi graduado summa cum laude pela University of Maryland Medical School, 
em 1958. Entre 1962 e 1964, foi interno no antigo Boston City Hospital e, em 1969, completou o internato de Neurologia 
na Harvard Neurological Unit do mesmo hospital. No ano seguinte, fez um fellowship em doença cerebrovascular no 
Massachussets General Hospital, até integrar, ainda em 1970, o Serviço de Neurologia do Beth Israel Hospital. Oito anos 
mais tarde, mudou-se para o Michael Reese Hospital, assumindo o cargo de diretor do Serviço de Neurologia e docente 
na University of Chicago. Entretanto, em 1984, passou a liderar o Serviço de Neurologia do New England Medical Center 
e tornou-se diretor do Departamento de Neurologia e professor de Medicina na Tufts Medical School. 

Atualmente com 80 anos de idade, Louis Caplan é, desde 1988, neurologista sénior no Beth Israel Deaconess Medical 
Center e professor de Neurologia na Harvard Medical School. Ao longo da sua carreira, já escreveu e editou mais de 
35 livros e 600 artigos e capítulos científicos. Este antigo presidente do Stroke Council da American Heart Association 
participou também em boards editoriais de 29 jornais médicos, tendo sido, inclusive, editor do livro Uncommon Causes 
of Stroke. Com mais de 50 anos de experiência clínica, Louis Caplan já recebeu múltiplos prémios, incluindo uma 
homenagem da American Neurological Association.  

biografia em resumo

tados de um estudo em que as mulheres 
em idade fértil foram excluídas não têm re-
levância para a análise da situação de uma 
doente jovem em idade fértil… Quando não 
há dados de ensaios clínicos que sirvam de 
diretriz, os médicos guiam-se pelo conhe-
cimento da patologia e do doente, e isso é 
fazer medicina personalizada, porque tratar 
o indivíduo é muito diferente da prática da 
medicina de grupo, que aplica uma regra 
para milhares de doentes. 

que conselhos dá aos seus colegas 
para melhor personalizarem os cui-
dados médicos na área do AVC?
Em primeiro lugar, os médicos devem dedi-
car mais tempo a esta abordagem personali-
zada do doente, definir o problema o melhor 
possível (os detalhes, a fisiopatologia, etc.), 
ter atenção a todos os potenciais tratamen-
tos, verificar os dados dos ensaios clínicos, 
e focar-se nos problemas e preferências do 
doente. Por outro lado, há que ter em con-
ta que, na maioria dos ensaios clínicos, só é 
contemplado um tratamento aleatorizado, 
mas podem existir outros potenciais trata-
mentos que não foram estudados. O médico 
deverá estar também atento a essas alterna-
tivas, bem como aos respetivos riscos e be-
nefícios, para perceber qual a melhor opção 
para o seu doente. 

No seu país (estados Unidos), o AVC 
é a quinta causa de morte e um fator 
major de incapacidade crónica. Como 
será possível melhorar este cenário? 
A educação e a literacia em saúde são pre-
ponderantes para diminuir o número de 
AVC e prevenir a sua ocorrência o mais pre-
cocemente possível. Nesse sentido, os mé-
dicos, em particular os que trabalham nos 
cuidados de saúde primários, têm o papel 
fundamental de conseguir transmitir a in-
formação aos doentes. Além disso, sublinho 
que a prevenção e a educação têm de co-
meçar numa idade precoce. Nesse âmbito, 
recordo um estudo interessante, realizado 

«os médicos devem 
dedicar mais tempo 

à abordagem 
personalizada do doente, 

definir o problema  
o melhor possível, ter 

atenção a todos os 
potenciais tratamentos, 

verificar os dados dos 
ensaios clínicos, e focar-

se nos problemas e 
preferências do doente»
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nos EUA: um professor perguntou aos seus 
alunos de 13 anos qual o historial clínico da 
família, nenhum deles sabia e o trabalho de 
casa foi fazer esse levantamento. Quando re-
gressaram à escola, havia um pediatra para 
os consultar. Em suma, os filhos de pais com 
pressão arterial ou colesterol elevados tam-
bém já apresentavam níveis altos, os filhos 
de pais com excesso de peso também já pe-
savam mais do que o suposto, etc. Sabemos 
que a aterosclerose começa na adolescência 
e, como não queremos ver as nossas crian-
ças a irem ao McDonald’s, a fumarem e a não 
fazerem exercício físico, temos de prevenir 
atempadamente e garantir a educação para 
a saúde dos pais, das escolas, dos médicos, 
dos cuidados de saúde primários e de todos 
os envolvidos no processo. Isto é o que real-
mente compensa!

A medicina personalizada é o futuro?
Os médicos já tratam os seus doentes indi-
vidualmente, e os doentes confiam nos seus 
médicos para tratarem deles. O risco prende- 
-se com as mudanças que governos e buro-
cratas querem implementar. A restrição no 
tempo das consultas, para que não ultrapas-
sem os 10 minutos, e a limitação na prescri-
ção de fármacos ou de exames são apenas 
alguns exemplos. Temos de lutar contra isso 
e preservar a individualização da medicina. 
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Equipa valiosa na assistência ao AVC

Foi com enorme simpatia e sorriso ras-
gado que vários elementos da UAVC 
receberam os repórteres da Stroke.pt 

para a realização desta reportagem. Na com-
panhia do Dr. Rui Guerreiro, do Dr. Rui Matos 
(diretor do Serviço de Neurologia) e da Enf.ª 
Marisa Biscaia, rapidamente percorremos o 
corredor que nos levou ao destino preten-
dido. A funcionar no 3.º piso, a Enfermaria 
de Especialidades Médicas é partilhada por 
três especialidades – Neurologia, Oncologia 
e Nefrologia –, e integra também a Unidade 
de AVC, que, basicamente, é um «open-space 
com quatro camas para tratamento de qua-
dros agudos», explica Rui Matos. As camas 
específicas da Neurologia, que se localizam 
fora da UAVC, são dedicadas ao internamento 
de doentes com as mais variadas patologias 
neurológicas, incluindo as vasculares após a 
fase aguda.

A Unidade de AVC (UAVC) do Centro Hospitalar de Setúbal/Hospital de São Bernardo foi inaugurada a 8 de janeiro  
de 2007 e resultou do grande empenho do Dr. Pinto Marques (diretor do Serviço de Neurologia até 2014), do  
Dr. Miguel Rodrigues (coordenador da UAVC de 2007 a 2011), do Enf.º José Manuel Almeida (enfermeiro-chefe do 
Serviço de Neurologia até 2008) e da Enf.ª Marisa Biscaia (enfermeira-coordenadora da UAVC desde 2007). O Dr. Rui 
Guerreiro, atual coordenador, acompanhou este processo enquanto interno de Neurologia da instituição. Ao longo 
dos anos, e apesar de períodos de escassez de recursos humanos, a UAVC tem mantido uma atividade contínua e 
regular, contando hoje com uma equipa multidisciplinar, especializada e motivada, tanto nas tarefas diárias da Uni-
dade como nas intervenções junto da população. 

Ana Luísa Pereira

«Teoricamente, todos os doentes com AVC 
numa fase aguda beneficiariam em passar 
pela UAVC, mas, tendo em conta a elevada 
incidência desta patologia e a limitada capa-
cidade da Unidade, têm sido selecionados 
os doentes com indicação para trombólise 
endovenosa e os doentes mais jovens», refe-
re Rui Guerreiro. A atividade permanente da 
Unidade permite a manutenção da Via Verde 
do AVC 24 horas por dia, sete dias por sema-
na, há já vários anos.

Atuação multidisciplinar 
A UAVC conta com a colaboração de todos os 
neurologistas do Serviço de Neurologia, es-
tando um elemento médico sempre presente 
24 horas por dia. Este elemento dá também 
apoio ao Serviço de Urgência quando solicita-
do. A Unidade tem um enfermeiro especialista 
em reabilitação, mas apenas durante o turno 

da manhã e nos dias úteis. Este é um ponto 
a rever e o objetivo é «conseguir alargar este 
apoio no futuro, que se espera que seja o mais 
próximo possível», desabafa Rui Matos.

Além de médicos e enfermeiros, colabo-
ram com a UAVC fisioterapeutas, neuropsi-
cólogos, terapeutas da fala e nutricionistas. 
«A terapia da fala tem um papel muito im-
portante, pois a disfagia e as alterações da 
linguagem e da articulação verbal são co-
muns nestes doentes. O nosso grande obje-
tivo é “devolver-lhes” a vida que tinham an-
tes do AVC», defende Marisa Biscaia. E José 
Pereira, enfermeiro especialista em reabili-
tação, acrescenta: «No fundo, há uma coabi-
tação de profissões e um trabalho conjunto 
no sentido da reabilitação do doente, que é 
gradual e progressiva.»

Também é importante referir o apoio de 
outras especialidades hospitalares, tais como 

elemeNtoS dA eqUiPA PReSeNteS No diA dA RePoRtAGem (da esq. para a dta.): Dr. Rodrigo Vieira (interno de Neurologia); Enf.as Adriana Caldeira, 
Luísa Solinho, Marta Coelho, Bernardete Sidrónio e Marisa Biscaia (coordenadora de Enfermagem na Unidade de AVC); Inês Santana (terapeuta da fala); Dr. Rui 
Matos (diretor do Serviço de Neurologia); Dr. Rui Guerreiro (coordenador da Unidade de AVC); Enf.ª Teresa Bailão (enfermeira-chefe do Serviço de Neurologia)  
e Enf.º José Pereira (especialista em enfermagem de reabilitação) 
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a Neurocirurgia, através do Hospital Garcia 
de Orta [HGO], em Almada, e a Cirurgia Vas-
cular, através do HGO e do Hospital de Santa 
Marta, em Lisboa. «Estas duas especialidades 
acabam por ser as que mais interagem com a 
nossa, no tratamento das complicações e da 
doença carotídea», lembra Rui Matos. No que 
diz respeito ao tratamento de fase aguda, a 
UAVC realiza terapêutica fibrinolítica endove-
nosa com rtPA (recombinant tissueplasmino-
gen activator, na sigla em inglês). Em caso de 
oclusão de grandes vasos, procede-se à trans-
ferência para as instituições que realizam te-
rapêutica endovascular (Hospital de São José, 
HGO, Hospital Egas Moniz e Hospital de Santa 
Maria). 

As situações dos doentes são discutidas 
diariamente, bem como na reunião semanal 
do Serviço de Neurologia. O tempo ideal de in-
ternamento deveria ser inferior a quatro dias, 
mas «tudo depende da estabilidade hemo- 
dinâmica do doente», frisa Marisa Biscaia. 
E completa: «Alguns doentes entram com 
um défice minor e saem num período de 24 
horas, mas os casos com défice major só são 
transferidos quando ficam estáveis do ponto 
de vista neurológico e hemodinâmico.» De-
pois da fase aguda do AVC, quando já dispen-
sam cuidados tão diferenciados, os doentes 
são então transferidos para o internamento 
do Serviço de Neurologia ou para outro hos-
pital da área de residência. 

Necessidades e mais-valias
Após a alta, os doentes com patologia vascu-
lar são observados na Consulta de Neurologia 
Geral. «A deficiência de recursos humanos e a 
variação da equipa de neurologistas ao longo 
dos anos vieram atrasar o início da Consulta 
de Doenças Cerebrovasculares, sendo a sua 
criação um objetivo para o próximo triénio», 

esclarece Rui Matos. O Serviço de Neurologia 
tem outras consultas de subespecialidades, 
nomeadamente: Consulta de Esclerose Múlti-
pla e Doenças Desmielinizantes, Consulta de 
Doenças Cognitivas e Consulta de Doenças 
do Movimento. Está ainda prevista a criação 
de consultas de doenças neuromusculares 
e de epilepsia, dependendo do quadro de  
assistentes de Neurologia. 

A principal dificuldade identificada no Ser-
viço de Neurologia tem sido exatamente a 
falta de recursos humanos médicos. Os clíni-
cos repartem a sua atividade por enfermaria, 
consulta externa, Hospital de Dia de Neurolo-
gia, consultadoria externa, investigação e for-
mação. O elevado número de solicitações, em 
termos de consultas externas, faz com que a 
lista de espera seja maior do que o desejável. 
Um quadro de especialistas mais robusto per-
mitiria também um maior número de camas 
na enfermaria, a qual, frequentemente, apre-
senta lotações na ordem dos 115%, ocupan-
do camas de outras especialidades.

Em relação aos exames complementares 
de diagnóstico utilizados na investigação do 
AVC agudo, salienta-se a colaboração do Ser-
viço de Cardiologia, com uma resposta habi-
tualmente célere na realização de ecocardio-
gramas (transtorácicos e transesofágicos), 
eletrocardiogramas e Holter de 24 horas. O 
Serviço de Neurologia realiza Doppler trans-
craniano e carotídeo. Já no que diz respeito à 
ressonância magnética, o Hospital depende 
de entidades externas protocoladas. 

Recentemente, a UAVC passou a poder 
realizar angio-TC cervical e cerebral de for-
ma mais regular, que é um exame muito 
importante no esclarecimento etiológico 
dos AVC, para um correto encaminhamento 
dos doentes em fase aguda e na seleção de 
candidatos a endarterectomia. Apesar de al-

gumas limitações, o coordenador mostra-se 
otimista: «Comparando com outros centros, 
eventualmente com mais recursos, conse-
guimos dar resposta e investigar os doentes 
rapidamente.» 

dinamismo e jovialidade 
Enfrentando as necessidades, a equipa de 
profissionais acaba mesmo por ser o grande 
ponto forte desta UAVC, que é constituída, 
maioritariamente, por elementos jovens, 
com grande dinamismo e abertura a novas 
ideias e projetos. A grande dedicação pesso-
al é evidente, assim como a especialização 
e a preocupação com a valorização curri-
cular. No fundo, «acaba por ser uma equipa 
bastante equilibrada, pois os elementos  
mais seniores comportam a experiência 
necessária», observa Rui Guerreiro. Também  

O enfermeiro José Pereira realiza reabilitação, através de treino da marcha, a uma doente  
com desequilíbrio para a direita, consequência de um AVC vertebrobasilar

215 doentes internados 
na enfermaria de Neurologia

214 doentes internados na UAVC, 
dos quais cerca de  70 submetidos 
a trombólise com infusão 
intravenosa

65-75 anos é a idade média 
dos doentes internados 

8 camas de internamento 
na enfermaria de Neurologia 

4 camas de internamento 
na UAVC

ReCURSoS HUmANoS do SeRViÇo 
de NeURoloGiA/UNidAde de AVC

12 neurologistas (6 com horário 
completo, 2 com horário reduzido  
e  4 em prestação de serviços)

3 internos de Neurologia

2 técnicos (1 neurofisiologista 
e 1 cardiopneumologista)

27 enfermeiros no internamento, 
dos quais 14 com formação 
na UAVC

2 enfermeiros no Hospital de dia

dAdo em deStAqUe

2 216 doentes internados desde 
a abertura da UAVC, em 2007 
(média aproximada de 220 por ano), 
dos quais 534 foram submetidos 
a trombólise 

Números de 2015
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Teresa Bailão, enfermeira-chefe do Serviço 
de Neurologia e especialista em reabilita-
ção, considera a especialização e a formação 
da equipa uma mais-valia, assim como a dis-
ponibilização de um enfermeiro de reabilita-
ção nas primeiras 24 horas da fase aguda do 
AVC e a existência de vaga para todos os do-
entes. Outro aspeto distintivo desta Unidade 
é o facto de ser a única da Península de Se-
túbal a tratar doentes através de trombólise, 
24 horas por dia.

Para o futuro, estes profissionais esperam, 
além de manter as estruturas existentes, re-
solver alguns problemas, nomeadamente 
possibilitar um transporte mais rápido dos 
doentes para os centros de terapêutica endo-
vascular. «Estamos a trabalhar na otimização 
dos tempos para que a drenagem seja o mais 
célere possível e nas condições de segurança 
mais adequadas», confirma Rui Matos. E Rui 
Guerreiro acrescenta: «É necessário manter a 
elevada rotatividade para conseguir prestar 
os cuidados aos doentes que realmente ne-
cessitam, pois alguns acabam por fazer todo 
o internamento na UAVC, o que, apesar de ser 
benéfico para eles, impossibilita que se pres-
tem cuidados a outros doentes.» Além disso, 
«a percentagem de altas diretas é bastante 
elevada, o que se deve à dificuldade em mo-
bilizar os doentes para a enfermaria de Neu-
rologia ou de outro Serviço».

investigação e formação 
Em termos de investigação, a UAVC está 
envolvida «em alguns projetos, nomeada-
mente ao nível da avaliação das escalas de 
dor em doentes com dificuldade de comuni-
cação e dos cuidados precoces da enferma-
gem de reabilitação», esclarece Rui Matos. 
Por outro lado, «é óbvio que existe uma base 
de dados importante e um número significa-
tivo de doentes, que pode ser matéria-prima 

para a produção de estudos retrospetivos, 
o que tem sido dificultado pela carência de 
recursos humanos». 

A formação é outra aposta desta Unidade, 
que tem tentado manter um programa regu-
lar destinado aos médicos e enfermeiros que 
aqui colaboram. Já o Serviço de Neurologia 
recebe internos desde 2004 (Rui Guerreiro 
foi o primeiro). De igual modo, há a preocu-
pação de dar a conhecer a temática do AVC à 
comunidade através de iniciativas regulares. 
No âmbito do Dia Nacional do Doente com 
AVC, por exemplo, têm-se levado a cabo 
ações como caminhadas ou campanhas de 
rastreio aos fatores de risco cardiovascular. 
Para 2017, ano em que a UAVC comemora 
uma década de existência, «está prevista 
a realização de um curso na área cerebro-
vascular a nível distrital, dirigido, principal- 
mente, a médicos de outras especialidades, 
em particular da Medicina Geral e Familiar», 
antecipa Rui Guerreiro. 

Rui Guerreiro realiza um eco-Doppler transcraniano para visualizar o fluxo  
da circulação cerebral em tempo real

A fisioterapeuta Luciana Nascimento a aplicar um exercício de mobilização e estimulação  
do membro inferior do lado afetado pelo AVC

PRIORIdAdES 
dO SERVIÇO dE 

NEuROlOGIA E dA uAVc

   Melhorar a qualidade 
das instalações e dos 
equipamentos;

   Adquirir um ecógrafo portátil 
e equipamento específico para 
reabilitação;

   Implementar as consultas 
especializadas de doenças 
cerebrovasculares (2017), 
doenças neuromusculares 
(2017) e epilepsia (2018);

   Manter o elevado padrão 
de qualidade dos cuidados 
assistenciais;

   Manter a idoneidade 
formativa e a formação 
regular de mais internos de 
Neurologia;

   Continuar a receber médicos 
e enfermeiros de outros 
serviços e contribuir para a sua 
formação pós-graduada;

   Manter a colaboração com 
instituições de ensino;

   Aumentar a interação com os 
centros de saúde da área de 
referência através de reuniões 
temáticas periódicas;

   Dar continuidade às iniciativas 
de informação à população.
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PODEROSOPODEROSO
MONITOR CARDÍACO
O revolucionário sistema de monitorização cardíaca aumenta a sua capacidade para  
diagnosticar e tratar arritmias cardíacas de deteção dificil - Eletrocardiograma durante 3 anos

SIMPLES

CONECTADO

PRECISO

Procedimento de inserção simplificado e minimamente invasivo para maior aceitação por parte dos doentes1

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INSERÍVEL

Monitorização contínua wireless – com alertas programáveis – Medtronic “CareAlert”

Relatórios de maior simplicidade de leitura, clinicamente valorizáveis2-5

Visite para saber mais

1

2
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5
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Depois do sucesso do ano passado, a 
2.ª edição da ESOC provou que este 
é um evento incontornável para os 

médicos que se dedicam ao AVC. Com 3 500 
congressistas de 95 países, 1 439 resumos 
submetidos e 1 027 apresentações em for-
mato póster, o nível de participação sofreu 
um aumento de 30% relativamente a 2015. 
Do programa científico, assegurado por 259 
preletores, fizeram parte temas que percor-
reram as várias etapas do AVC.

Do que ouviu neste congresso, o Dr. Alexan-
dre Amaral e Silva, neurologista no Hospital de 
Vila Franca de Xira, destaca um possível novo 
tratamento para o AVC isquémico agudo, com 
o fármaco imatinib. «Trata-se de um inibidor da 
tirosina-cinase, atualmente utilizado no trata-
mento do cancro, que tem como alvo principal 
a barreira hematoencefálica. O seu efeito no 
AVC passará por restaurar a integridade desta 
barreira, reduzindo o edema, as respostas infla-
matórias e o risco de transformação hemorrá-
gica», explica. Os primeiros resultados de um 
ensaio clínico com este agente sugeriram que 
«é seguro, geralmente bem tolerado pelos do-
entes com AVC submetidos a alteplase [rtPA], 
e a sua utilização parece associar-se a maior  
independência funcional e a um risco reduzido 
de transformação hemorrágica».

ESoC 2016 apresentou  
o mais recente estado da arte 

Entre 10 e 12 de maio, Barcelona foi palco da segunda edição da European Stroke Organisation Conference (ESOC). 
Especialistas de diferentes pontos do globo juntaram-se para discutir as últimas investigações clínicas na área do 
AVC, cujos resultados vão implicar a revisão das guidelines atuais. Seguem-se os highlights do encontro pela voz de 
alguns dos congressistas portugueses. 

Sandra Diogo

Ainda no contexto do tratamento do AVC 
isquémico agudo, outro tema bastante de-
batido foi o alargamento do número de do-
entes candidatos à trombectomia mecânica, 
bem como a necessidade de organização 
dos cuidados para prestar este tratamento o 
mais atempadamente possível. «Para que as 
terapêuticas intra-arteriais sejam eficazes, os 
centros que as realizam deverão fazê-lo de 
forma regular, em complemento aos exames 
de diagnóstico, sendo desaconselhada a sua 
realização esporádica», sublinham os Drs. 
João Sargento Freitas e Carla Cecília Nunes, 
neurologistas no Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra. 

A esse respeito, o Prof. Manuel Correia, 
diretor do Serviço de Neurologia do Centro 
Hospitalar do Porto/Hospital de Santo An-
tónio, enfatiza a necessidade de existirem 
organizações nacionais e regionais prepa-
radas para a realização da trombectomia 
mecânica, até porque «nem todos os centros 
têm capacidade para fazer este tratamento e 
nunca a terão». Também presente na ESOC 
2016, o Dr. Nuno Inácio, neurologista no 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, desta-
ca a seguinte ideia: «O facto de, nos ensaios 
clínicos recentes, muitos dos doentes serem 
primeiro submetidos a trombólise endove-

nosa e só depois endovascular, provavel-
mente, contribuiu para os resultados positi-
vos destes ensaios.»

estudos com resultados 
surpreendentes
Na ESOC 2016, foram apresentados muitos 
estudos que terão impacto na prática diária. 
Segundo a Dr.ª Marta Carvalho, neurologista 
no Centro Hospitalar de São João, no Porto, 
uma surpresa foi o resultado negativo da 
transfusão de plaquetas nos doentes me-
dicados com antiagregantes que sofrem  
hemorragias cerebrais (estudo PATCH). «Ape-
sar de os dados apresentados necessitarem 
ainda de reflexão crítica, é um exemplo de 
uma prática clínica comum em alguns hospi-
tais que não conseguiu provar a sua utilida-
de», considera.

Outra das grandes desilusões dadas a co-
nhecer neste congresso advém do estudo 
SOCRATES, que «não demonstrou a supe-
rioridade do ticagrelor (comparativamente 
ao ácido acetilsalicílico) na redução do risco 
de recorrência de AVC após AVC minor ou 
AIT», refere Nuno Inácio. Pelo contrário, «os 
resultados do estudo ARUBA vieram refor-
çar os dados já publicados, nomeadamente 
a inferioridade do tratamento invasivo face 
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ao tratamento médico nas malformações  
arteriovenosas assintomáticas (sem evidência 
de hemorragia)». Comentando este mesmo 
estudo, o Dr. João Pedro Marto, interno de 
Neurologia no Centro Hospitalar Lisboa Oci-
dental/Hospital de Egas Moniz, constata: «Os 
resultados de follow-up a cinco anos demons-
traram que a atitude conservadora é superior 
a qualquer atitude interventiva, com franca 
redução do risco de AVC e morte.»

O estudo ENCHANTED, que comparou a 
dose de 0,6mg/kg versus a de 0,9mg/kg de 
rtPA como tratamento trombolítico na fase 
aguda do AVC isquémico, também prendeu a 
atenção dos portugueses. «A dose mais baixa 
não mostrou inferioridade no outcome pri-
mário (RK 0-1 vs. 2-6), parece contribuir para 
a recuperação funcional global e será mais 
segura, proporcionando menos hemorragia 
intracraniana fatal ou sintomática. Apesar de 
este estudo ter sido efetuado predominan-
temente em asiáticos, no futuro, esta abor-
dagem poderá ser considerada em doentes 
com risco aumentado de hemorragia», resu-
me Marta Carvalho.

Num outro âmbito, considerando os resul-
tados de estudos já publicados, nomeada-
mente o INTERACT-II, havia a convicção cres-
cente de que o controlo mais agressivo da 

pressão arterial traria benefícios aos doentes 
com hemorragias cerebrais intraparenqui-
matosas na fase aguda. No entanto, «os re-
sultados do estudo ATACH-II, que apontam 
para uma ausência de benefício desta abor-
dagem, a confirmarem-se em estudos sub-
sequentes, condicionarão uma necessária 
adaptação da metodologia até agora adota-
da», afirma Alexandre Amaral e Silva. 

Este neurologista salientou ainda as con-
clusões do SIESTA, um ensaio randomizado, 
que comparou a sedação com a anestesia 
geral na terapêutica endovascular do AVC 
isquémico agudo. «Os resultados iniciais en-
tram em conflito com os dados resultantes 
das análises de subgrupos dos ensaios re-
centemente publicados, pois sugerem que 
a anestesia geral poderá ser tão adequada e 
segura quanto manter o doente acordado.»

Novas recomendações
Na ESOC 2016, foram também apresentadas 
algumas novidades em relação às guidelines 
na área do AVC, com destaque para a orga-
nização do tratamento endovascular na fase 
aguda, visando «estabelecer os procedimen-
tos e as metodologias recomendáveis, após 
os desenvolvimentos conhecidos nos últimos 
dois anos», frisa Alexandre Amaral e Silva.

A ESOC 2016 contou com a intervenção de alguns especialistas nacionais, como o Prof. José Ferro (diretor do Serviço de 
Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria – CHLN/HSM), que moderou a sessão «Focused Clinical 
Topic: neuropsychiatric complications of stroke», e a Prof.ª elsa Azevedo (neurologista no Cento Hospitalar de São João), que foi 

formadora no «Joint ESNCH-ESO Hands-on Workshop», dedicado ao diagnóstico em neurossonologia. 
Por sua vez, no curso sobre cognição e AVC, que também moderou, a Prof.ª Ana Verdelho, 

neurologista no CHLN/HSM, abordou os critérios de diagnóstico da demência vascular. Num 
outro momento formativo («Teaching course 1: stroke syndromes»), a Prof.ª Patrícia Canhão, 

também neurologista no CHLN/HSM, falou sobre o consumo de drogas como fator relevante 
na etiologia do AVC, em particular nas faixas etárias mais jovens. Já o Dr. Pedro Vilela, diretor 
do Serviço de Neurorradiologia do Hospital Beatriz Ângelo, foi orador na sessão conjunta da 
European Stroke Organisation com a European Society of Neuroradiology, na qual sublinhou 
a importância do estudo da circulação colateral na avaliação da situação do doente com AVC 
agudo e na seleção das estratégias terapêuticas. 

Além destas intervenções, foram apresentados, sob a forma de póster e comunicação oral, 
cerca de 20 trabalhos de centros portugueses, versando temas como: otimização dos circuitos 

intra-hospitalares da Via Verde do AVC, novos agentes terapêuticos, controlo da pressão arterial 
e imagiologia na fase aguda, etiologias menos frequentes de AVC e hemorragia intracraniana 

associada aos novos ACO, entre outros.

Na sequência do estudo que analisou a 
melhor forma de abordar os doentes com 
fibrilhação auricular e hemorragia cerebral 
sob anticoagulação, o qual, segundo João 
Pedro Marto, demonstrou que «a oclusão do 
apêndice auricular esquerdo é superior ao 
tratamento standard, com redução na taxa de 
mortalidade e de hemorragia major», foram 
também apresentadas guidelines neste âmbi-
to (ESO and ESC Guidelines in Atrial Fibrillation). 
O particular enfoque destas novas recomen-
dações recai sobre o «tratamento de grupos 
específicos, como os doentes com insuficiên-
cia renal ou AVC isquémico agudo, e sobre o 
timing de instituição da terapêutica hipocoa-
gulante», salienta Alexandre Amaral e Silva.

A abordagem da epilepsia em doentes 
com AVC e o uso de antídotos para os novos 
anticoagulantes orais (ACO) estiveram tam-
bém entre as novidades apresentadas, «sen-
do que se espera que as guidelines nestes dois 
âmbitos estejam concluídas em breve e pu-
blicadas no European Stroke Journal», avança 
Alexandre Amaral e Silva. Ainda sobre os no-
vos ACO, Manuel Correia reforça outro tópico 
muito falado na ESOC 2016: «A prática clínica 
tem mostrado que são eficazes e seguros. Ali-
ás, em alguns casos, os resultados são ainda 
melhores do que nos próprios ensaios.» 

O «cunho» dos portugueses

Dr. Alexandre Amaral e Silva, Dr. João Sargento Freitas, Dr.ª Carla Cecília Nunes, Prof. Manuel Correia, Dr. Nuno Inácio, Dr.ª Marta Carvalho e Dr. João Pedro Marto
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O trabalho distinguido com o Prémio de Melhor Póster na ESOC 
2016, atribuído à Dr.ª Cláudia Marques-Matos, interna do 3.º ano 
de Neurologia no Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no Porto, 
incidiu sobre a segurança da utilização de anticoagulantes orais não 
antagonistas da vitamina K, nomeadamente em doentes que sofrem 
hemorragias cerebrais. Trata-se de um estudo multicêntrico, que conta 
com a colaboração de elementos dos Serviços de Neurologia do CHSJ, 
do Hospital de Braga, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  
e do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

«Até à data, é um dos maiores estudos que comparam o outcome 
clínico dos doentes com hemorragia cerebral hipocoagulados com 
os novos anticoagulantes orais versus a varfarina. Os resultados 
demonstraram que estes medicamentos serão, no mínimo, tão 
seguros quanto a varfarina nestas situações, apesar de só agora 
começarem a surgir métodos de reversão da anticoagulação para 
alguns deles», avança Cláudia Marques-Matos.

Com o trabalho intitulado  
«Segurança da gravidez após trom-
bose venosa cerebral», a Dr.ª Diana 
Aguiar de Sousa foi distinguida com 
o Young Investigator Award, na Eu-
ropean Stroke Organisation Confer-
ence (ESOC) 2016. Outra portuguesa 
premiada foi a Dr.ª Cláudia Marques-
Matos – o seu trabalho sobre a segu-
rança dos anticoagulantes orais não 
antagonistas da vitamina K valeu-lhe 
o Prémio de Melhor Póster. 

investigação portuguesa distinguida

Sandra Diogo

Com um número recorde de trabalhos 
apresentados, tanto sob a forma de 
póster como de comunicação oral, 

Portugal mostrou, durante os três dias em 
que Barcelona recebeu a ESOC 2016, que a 
investigação nacional na área do AVC está ao 
nível do que de melhor se faz lá fora. A provar 
isso mesmo, a Dr.ª Diana Aguiar, interna do 
5.º ano de Neurologia no Centro Hospitalar 
Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria (CHLN/ 
/HSM), esteve entre os cinco distinguidos 
com Young Investigator Award, que foi entre-
gue na sessão presidencial do congresso. 

Orientado pelos Profs. José Ferro e Patrícia 
Canhão,  o objetivo deste trabalho, que de-
correu entre 2013 e 2015, foi estudar o curso 
das gravidezes em mulheres com trombose 
venosa cerebral  (TVC) prévia, nomeada-
mente as complicações maternas e fetais, 
explorando a sua relação com  a profilaxia 

antitrombótica selecionada pelo médico as-
sistente em cada fase da gravidez e puerpé-
rio. Esta investigação incluiu 119 mulheres, 
provenientes de 32 centros distribuídos por 
nove países, sendo que 41 eram portugue-
sas e estavam a ser seguidas em nove hospi-
tais de norte a sul do País. 

«A TVC é uma forma de AVC que afeta espe-
cialmente mulheres jovens e a gravidez é uma 
condição que se associa a um importante au-
mento do risco de eventos trombóticos veno-
sos. Como tínhamos recentemente mostrado 
numa revisão sistemática, a escassa evidência 
disponível, apesar de  sugerir um aumento 
significativo do risco de recorrência de TVC 
e tromboses venosas não cerebrais nesta 
população, era baseada em pequenas séries 
e apresentava várias limitações. Por isso, con-
siderámos que seria importante conduzir um 
estudo com maior dimensão e baseado numa 

coorte prévia bem definida, evitando alguns 
dos  enviesamentos  potenciais das  peque-
nas séries previamente publicadas», explica  
Diana Aguiar de Sousa. 

As conclusões do seu estudo foram sur-
preendentes: «Baixo risco absoluto de even-
tos trombóticos, apesar de uma grande 
proporção destas doentes ter recebido pro-
filaxia e de o risco relativo se apresentar, ain-
da assim, aumentado em relação à popula-
ção geral; e uma taxa de aborto espontâneo 
significativamente inferior em mulheres que 
receberam profilaxia antitrombótica  no pri-
meiro trimestre», sublinha a autora. 

Para Diana Aguiar de Sousa, a atribuição 
deste prémio (no valor de mil euros) «é o  
reconhecimento internacional da importân-
cia do estudo e, em especial, desta forma de 
AVC que, apesar de menos frequente, afeta 
particularmente mulheres jovens.» 

Melhor Póster incide sobre anticoagulação oral 
DR
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Dr.ª Diana Aguiar de Sousa

Dr.ª Cláudia Marques-Matos
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A 7.ª Reunião Nacional de Unidades de AVC, no dia 21 de outubro, e a  
14.ª Reunião da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral 
(SPAVC), no dia seguinte, vão decorrer no Hotel Olissippo Oriente, em 
Lisboa. A Prof.ª Patrícia Canhão, vice-presidente da SPAVC, resume 
os principais destaques de ambos os encontros científicos.

Destaques das próximas reuniões da SPAVC 

«Na 7.ª Reunião Nacional de Uni-
dades de AVC, vão ser discu-
tidos três temas relacionados 

com o tratamento do AVC isquémico agudo 
e com a reabilitação dos doentes. O primei-
ro tema consiste na trombólise intravenosa,  
terapêutica realizada na maioria das Unida-
des de AVC. Numa sessão moderada pela 
Dr.ª Carla Ferreira (coordenadora da Unida-
de de AVC do Hospital de Braga) e pelo Prof. 
Vítor Tedim Cruz (neurologista no Centro 
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hos-
pital de São Sebastião – CHEDV/HSS, em 
Santa Maria da Feira), a Dr.ª Teresa Pinho e 
Melo (coordenadora da Unidade de AVC do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de 
Santa Maria – CHLN/HSM) vai demonstrar 
porque é essencial que o tratamento do AVC 
se inicie o mais depressa possível, e como é 
que os tempos até ao tratamento podem ser 
melhorados. 

Nesta mesma sessão, o Dr. Miguel Rodri-
gues (coordenador da Unidade de AVC do 
Hospital Garcia de Orta, em Almada) vai rever 
os critérios de exclusão para a trombólise in-
travenosa, à luz das evidências mais atuais. 
Finalmente, aspetos cruciais como o controlo 
da pressão arterial e o manejo de problemas 
hemorrágicos durante a trombólise intrave-
nosa vão ser discutidos pela Dr.ª Ana Paiva 
Nunes (coordenadora da Unidade Cerebro-
vascular do Centro Hospitalar de Lisboa Cen-
tral – CHLC/Hospital de São José) e pelo Dr. 
João Sargento Freitas (neurologista no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra).

O segundo tema em análise refere-se à  
terapêutica endovascular do AVC isquémico. 
A sua recente implementação em larga escala 
nacional obriga a discutir este assunto entre 
os principais intervenientes, numa sessão 
que vai ser presidida pela Prof.ª Elsa Azevedo 
(coordenadora do Grupo de DVC do Cen-
tro Hospitalar de São João – CHSJ, no Porto) 
e pelo Dr. João Reis (neurorradiologista no 
CHLC). Por sua vez, o Dr. Manuel Ribeiro (neu-
rorradiologista no CHEDV/HSS), vai traçar o 
retrato nacional da implementação da trom-
bectomia. Já o Dr. Pedro Castro (neurologista 
no CHSJ) vai apontar o que o clínico necessi-
ta de saber para referenciar os doentes para 
este tratamento. Por fim, a Dr.ª Luísa Biscoito 
(neurorradiologista no CHLN/HSM) mostrará 
o papel da imagem na decisão terapêutica, 
e a Dr.ª Isabel Fragata (neurorradiologista no 
CHLC) abordará as possíveis complicações. 

O terceiro tema – reabilitação dos doentes 
com AVC – vai ser analisado numa sessão 
presidida pelo Prof. Castro Lopes (presidente 
da SPAVC) e pelo Prof. Pedro Cantista (espe-
cialista em Medicina Física e de Reabilitação 
– MFR – no Centro Hospitalar do Porto/Hos-
pital de Santo António). A Dr.ª Ana Alves (es-
pecialista em MFR no CHEDV/HSS) discutirá 
o tipo de programa de reabilitação em fun-
ção da gravidade e potencial de recuperação 
(ambulatório, unidade de cuidados continu-
ados, centro de reabilitação), e a Dr.ª Joana 
Almeida (também especialista em MFR) 
apresentará a experiência do Centro de Re-
abilitação do Norte na recuperação do AVC.

14.ª Reunião da SPAVC
No dia 22 de outubro, o tema «AVC na criança 
e no adulto jovem» vai ser desenvolvido na 
mesa-redonda presidida pela Dr.ª Rita Silva 
(neuropediatra no CHLC/Hospital D. Estefâ-
nia]. Depois, como já é habitual na Reunião 
da SPAVC, vai decorrer uma sessão de casos 
clínicos que, por apresentarem dificuldades 
no diagnóstico ou na terapêutica, serão dis-
cutidos pelos vários participantes. Uma no-
vidade este ano é a realização de uma outra 
sessão especificamente dedicada à discussão 
de casos de AVC submetidos a tratamento 
endovascular, com o objetivo de nos irmos 
familiarizando com este procedimento. 

Além disso, irá decorrer uma sessão de 
apresentação de trabalhos de investigação 
que estão em curso e também vão ser apre-
sentados os pontos de situação dos Grupos 
de Trabalho da SPAVC. Haverá ainda outra 
sessão que promete ser muito interessante 
e que vai resumir os avanços alcançados 
no último ano ao nível da evidência no tra-
tamento do AVC agudo (Prof.ª Ana Catarina 
Fonseca, neurologista no CHLN/HSM) e da 
prevenção primária e secundária (Dr. João 
Pinho, neurologista no Hospital de Braga).

Concluindo, pretende-se que os progra-
mas das duas reuniões contribuam para a 
atualização de todos os participantes que, 
embora tenham formações diferentes (mé-
dicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeu-
tas de fala, técnicos de cardiopneumografia, 
nutricionistas, etc.), contribuem sinergica-
mente para o tratamento dos doentes com 
AVC. Espera-se que a grande diversidade de 
palestras e de intervenções fomente uma 
ampla discussão entre todos e contribua 
ativamente para uma efetiva atualização.» 
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A primeira edição do Curso Prático Via Verde AVC decorreu nos dias 27 e 28 de junho passado, no Centro de Forma-
ção do Hospital de Santo António dos Capuchos, em Lisboa, com o apoio científico da SPAVC. Esta formação desti-
nada a internos (sobretudo de Neurologia e Medicina Interna), enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
foi promovida pela Unidade Cerebrovascular (UCV) do Centro Hospitalar de Lisboa Central/Hospital de São José  
(CHLC/HSJ), em conjunto com o grupo Pro+Cura.

Formação em tópicos envolventes  
à Via Verde do AVC

Ana Luísa Pereira

Constituído por sessões teóricas e ban-
cas práticas, o Curso Via Verde AVC ana-
lisou casos clínicos e temas concretos 

como imagiologia, cuidados de enfermagem, 
eco-Doppler, reabilitação e prevenção secun-
dária. Entre os formadores, encontravam-se 
médicos, enfermeiros e técnicos de diagnósti-
co e terapêutica. Esta iniciativa surgiu porque 
«muitas pessoas dos Serviços de Urgência não 
sabem como funciona a Via Verde do AVC e 
não conseguem identificar os doentes que es-
tão a ser alvo deste evento para a ativar», afir-
ma a Dr.ª Ana Paiva Nunes, internista responsá-
vel pela UCV do CHLC/HSJ e co-organizadora 
do curso. Assim, sentiu-se a necessidade de 
organizar um curso muito prático, pois «o AVC 
ainda é encarado com grande complexidade, 
sendo indispensável dotar os profissionais de 
saúde, especialmente os mais jovens, com 
competências para identificar os doentes que 
podem ser tratados».

Jovem internista na UCV do CHLC/HSJ, o 
Dr. Alberto Fior idealizou esta formação em 
conjunto com o Pro+cura (grupo constituí-
do por médicos que promove atividades for-
mativas), tendo em conta as «mudanças dos 
últimos dez anos e a forte falha de formação 
existente na área». «Antes, o AVC era visto 
como uma doença fatal, mas, hoje, existem 
formas de tratamento que levam a um prog-

nóstico completamente diferente. Os pro-
fissionais mais seniores ainda não pensam 
deste modo e queremos que os mais novos 
tenham uma atitude diferente, sabendo o 
que fazer perante um AVC», frisa Alberto Fior. 

Conhecer a fisiopatologia da doença
Responsável pela banca prática «Imagiologia 
na fase aguda», o Dr. Jaime Pamplona, neuror-
radiologista no CHLC, considera esta formação 
essencial, para «saber avaliar o doente, não só 
clinicamente, mas também ao nível da imagio-
logia». Para fazer face ao AVC, «cujo número de 
casos tratados com trombectomia mecânica 

tem aumentado nos últimos meses», é impor-
tante que «todos os profissionais envolvidos 
entendam a fisiopatologia da doença». Relati-
vamente à Via Verde, este especialista defende 
que «ainda há um caminho a percorrer, embo-
ra se tenha vindo a assistir a um alargamento 
da sua implementação a nível nacional».

A banca prática dedicada ao eco-Doppler 
na fase aguda do AVC foi dinamizada por 
Gil Nunes, cardiopneumologista da UCV do 
CHLC/HSJ. Sendo este «um exame não inva-
sivo, que é realizado à cabeceira do doente, o 
objetivo foi que os formandos compreendes-
sem as potencialidades da técnica e interpre-
tassem corretamente os resultados», refere 
este formador. Recorde-se que o eco-Doppler 
«deve ser feito nas primeiras 24 horas para 
identificar possíveis causas do AVC».

Entre os formandos, a Dr.ª Ana Vera Cruz, 
interna do 2.º ano de Medicina Interna no 
Centro Hospitalar Cova da Beira/Hospital 
Pêro da Covilhã, participou neste curso devi-
do à importância que o AVC assume na sua 
especialidade, aproveitando para «conhecer 
as estratégias de atuação mais adequadas». 
Com data por acertar, está já prevista a rea-
lização da segunda edição deste curso, que 
a organização gostaria de ver transformado 
«numa formação periódica e, eventualmente, 
obrigatória para os internos, pelo menos do 
CHLC», remata Ana Paiva Nunes. 

Uma das formandas realiza um eco-Doppler carotídeo e vertebral, sob o olhar atento do formador,  
o cardiopneumologista Gil Nunes, e dos outros formandos

oRGANiZAdoReS e foRmAdoReS 
do CHlC (da esq. para a dta.): Dr. Jaime 
Pamplona (neurorradiologista), Dr. Ricardo 
Braga (enfermeiro de reabilitação),  
Dr. Pedro Pires (interno de Medicina 
Interna), Dr.ª Sofia Galego (internista),  
Dr. Alberto Fior (internista) e Dr.ª Ana  
Paiva Nunes (internista e responsável  
pela Unidade Cerebrovascular) 
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O Centro Universitário de Medicina 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP) recebeu, 
nos dias 7 e 8 de junho passado, 
o Curso de Atualização em Doen-
ça Vascular Cerebral (DVC) 2016, 
organizado pelo Grupo de Estudo 
da DVC do Centro Hospitalar de São 
João (CHSJ). Os temas em discussão 
foram as estratégias para melhorar 
a prevenção primária do AVC, os 
desafios no diagnóstico, as opções 
de tratamento na fase hiperaguda, 
a importância da reabilitação cogni-
tiva e o acompanhamento multidis-
ciplinar da espasticidade.

Atualização de conhecimentos  
da prevenção ao tratamento

Sandra Diogo
O Dr. Raimundo Martins (à esq.), fundador do Grupo de Estudo da DVC do CHSJ, foi homenageado  
na sessão de abertura, com palavras do Dr. António Oliveira e Silva (presidente do Conselho  
de Administração do CHSJ), da Prof.ª Elsa Azevedo, do Dr. Filipe Macedo (pela direção da FMUP)  
e do Prof. Castro Lopes (presidente da SPAVC)

Coordenado pela Prof.ª Elsa Azevedo, 
presidente da Associação para o Es-
tudo da DVC do CHSJ, no Porto, e pa-

trocinado cientificamente pela SPAVC, este 
curso pretendeu abordar as várias etapas 
pelas quais passam os doentes com AVC. A 
primeira sessão foi dedicada às estratégias 
para melhorar a prevenção primária da DVC. 
«É importante tratar a hipertensão arterial de 
forma adequada, mesmo quando é de difícil 
controlo, sendo que, nessas situações, deve 
ser verificado se a medição da pressão arterial 
é feita corretamente, se o regime terapêutico 
é o indicado, em particular a dose do diuréti-
co, e excluir a hipertensão da “bata branca” e 
a apneia do sono», explicou a Prof.ª Luciana 
Couto, regente da Unidade Curricular de Me-
dicina Preventiva da FMUP, médica na Unida-
de de Saúde Familiar das Camélias, em Vila 
Nova de Gaia, e moderadora desta sessão.

Sobre os benefícios das estatinas, «o es-
tudo HPS [Heart Protection Study] confirma 
a importância destes fármacos na redução 
do risco cardiovascular, pelo que deve con-
tinuar a ser feito o tratamento adequado 
da hipercolesterolemia», defendeu Luciana 
Couto. No que diz respeito à estenose carotí-
dea, o Prof. Armando Mansilha, participante 
na sessão, alertou para o facto de a endarte-
rectomia carotídea (EAC) estar recomenda-
da para «doentes com estenose superior a 
70%, ainda que, segundo a European Stroke 
Organisation, a EAC possa ser indicada para 
certos doentes com estenose de 50 a 69%, 
como homens com sintomas hemisféricos 
muito recentes».

Novas estratégias de atuação
Relativamente às recomendações para a 
prevenção do tromboembolismo venoso no 

doente com AVC, uma complicação frequen-
te na ausência de medidas preventivas, já 
que os doentes têm, habitualmente, estase 
venosa nos membros imobilizados, salien-
tou-se que, para além das heparinas de bai-
xo peso molecular, existem dispositivos de 
compressão pneumática intermitente muito 
úteis pela sua eficácia e porque não inter-
ferem na coagulação, podendo ser usados 
tanto no AVC isquémico, como hemorrágico.

Outro tema em destaque foi o tratamento 
hiperagudo do AVC. «A trombólise intrave-
nosa continua a ser a resposta de primeira 
linha, mas, nos casos de oclusão de um gran-
de vaso, as novas recomendações sugerem 
a realização de trombectomia mecânica, que 
tem uma janela de atuação superior e é mais 
vezes eficaz nestas situações», confirmou a 
Prof.ª Elsa Azevedo, que apresentou o novo 
protocolo da Via Verde do AVC.

Ao Prof. Vítor Tedim Cruz, neurologista no 
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/ 
/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria 
da Feira, e autor da ferramenta informática 
Cogweb, coube abordar as questões rela-
tivas à reabilitação cognitiva. «Pelo menos 
um terço dos doentes que sofreram um AVC 
apresentam dificuldades cognitivas três me-
ses após a fase aguda, que não só podem le-
var a demência, como interferem com a rea-
bilitação funcional. Investigações realizadas 
nesta área sugerem que é possível prevenir 
o dano cognitivo adicional pré e pós-AVC 
através de um treino específico e supervisio-
nado», informou. 

workshops sobre escalas em dVc e espasticidade

O Curso de Atualização em DVC 2016 terminou com dois workshops: «Escalas em 
doença vascular cerebral» e «Espasticidade: do diagnóstico precoce ao tratamento 
atempado». Referindo-se ao primeiro, a Dr.ª Marta Carvalho, neurologista do CHSJ, 
defendeu que «os médicos devem falar todos a mesma linguagem científica e isso só 
se consegue tendo conhecimento da forma correta de pontuar as escalas e treinando 
a sua aplicação». Já sobre o segundo workshop, a Dr.ª Maria José Festas, especialista 
em Medicina Física e de Reabilitação no CHSJ, explicou que «o fluxograma do 
tratamento da espasticidade passa, sequencialmente, por eliminação dos estímulos 
nóxicos, fisioterapia e terapia ocupacional, medicação oral, tratamento local com 
toxina botulínica, fenol ou álcool, baclofeno intratecal, cirurgia ortopédica e/ou 
neurocirurgia».
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