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Exmo. Sr. Dr. Álvaro Beleza 

Digmo Coordenador do Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade 

da Ordem dos Médicos 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) 

entende dever prestar a sua colaboração emitindo pareceres sobre as 

normas que à doença vascular cerebral, em que o AVC se insere, dizem 

respeito. 

Para tal adoptou a seguinte metodologia: 

1. Selecção das normas a merecer particular atenção por parte da 

SPAVC 

2. Convite a Personalidades de reconhecido mérito Cientifico para 

emitirem a sua opinião a adoptar por esta Sociedade Cientifica 

3. Elaboração do dossier que agora se envia contendo o nº das 

normas em apreço e a indicação da personalidade convidada, 

bem como os respectivos conteúdos. 

 

Cordiais Cumprimentos 

Pel’A Direcção da SPAVC 

Castro Lopes 

Porto, 1 de Maio de 2012 
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Nota Introdutória 

 

A publicação de normas clínicas por parte da DGS visa assegurar 

critérios de qualidade mensuráveis e comparáveis com padrões 

conhecidos, aceites pela comunidade científica, com base em 

princípios de custo efectividade. Em si mesma, esta decisão não traz 

grande novidade para a generalidade dos clínicos, habituados que se 

encontram a seguir linhas orientadoras, sobretudo no que se refere às 

patologias mais prevalentes como é a doença vascular cerebral. Da 

mesma forma, a adequada monitorização do cumprimento destas 

normas parece saudável, sendo que, nesta altura, mais do que isso, 

poderá corresponder a um imperativo por força dos compromissos 

assumidos com as entidades internacionais no âmbito da assistência 

financeira vigente. Acontece que o termo orientação parece agora 

revestir-se de um carácter de obrigatoriedade que tem levantado 

algumas questões no seio da comunidade médica e das sociedades 

científicas. Cumpre-nos por isso esclarecer que é nossa convicção de 

que a produção destas normas constitui um passo importante na 

salvaguarda dos interesses do doente, no contexto da difícil situação 

que o país atravessa. Acreditamos, por isso mesmo, que os médicos, a 

quem cabe pôr em prática estas orientações - e que emprestaram o 

seu saber para a elaboração das mesmas - serão exemplares no seu 

cumprimento. Parece-nos ainda importante frisar que isso não significa 

que os médicos se demitam da responsabilidade de cuidar dos doentes 

que a eles se entregam, contrapondo soluções divergentes 

destas normas sempre que devidamente justificado, e exigindo a sua 

atempada actualização sempre que a evidência científica assim o 

determine.   

Normas 19 e 66 

 

Norma 19 - Esta norma diz respeito ao diagnostico e objetivos 

terapêuticos e, no que diz respeito à patologia vascular cerebral, penso 

que poderá ser algo discutível o que consta do ponto 5, que transcrevo: 

......." É objetivo terapêutico nas pessoas com risco cardiovascular muito 

alto (doença cardiovascular definida,  diabetes  tipo  2,  diabetes  tipo  

1  com  lesão  de  orgão‐alvo,  doença  renal  crónica moderada a 

grave ou um nível de SCORE ≥ 10%), procurar obter um valor do c‐total 

inferior a 155 mg/dl e um c‐LDL inferior a 70 mg/dl (evidência grau 2A). 

Se não for possível atingir o valor alvo de c‐total e c‐LDL, é desejável 
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uma redução igual ou superior a 50% do diferencial para o respetivo 

valor alvo."....... 

Assim, ao contrario da "doença cardiovascular definida", que atinge o 

território aorto-coronário ou vascular periférico, cuja etiologia é na maior 

parte dos casos aterosclerotica, a patologia vascular cerebral tem uma 

maior diversidade etiológica. Por exemplo, poderá ser controverso que 

se queiram  atingir objetivos tão exigentes no perfil lipídico de doentes 

com AVCs de origem cardioembólica, no contexto de cardiopatia 

congénita, ou disrritmica, que podem não ter qualquer atingimento 

aterosclerótico dos seus vasos.  Será que uma jovem de 30 anos sem 

fatores de risco vascular que sofre um AVC cardioembólico, devido a 

ter um foramen ovale patente, deverá tomar estatinas para o resto da 

sua vida, procurando obter níveis de colesterol total inferiores a 155 

mg/dl e de LDL inferiores a 70 mg/dl? 

No entanto, embora este seja um problema real e que surge com 

alguma frequência, percebo que uma norma tem que abordar os 

problemas de um modo geral, tentando abranger o maior número de 

situações possíveis, sendo difícil particularizar. Assim sendo, penso que a 

norma, tal como está formulada, se adequa de facto à maioria dos 

casos de AVC isquémico.  

 

 

 Norma 66 - Esta norma tem apenas a ver com os procedimentos 

diagnósticos das Dislipidemias, parecendo-me tal como a anterior 

extremamente bem feita. Não há qualquer incompatibilidade, do meu 

ponto de vista, com o preconizado para a patologia vascular cerebral. 

 

Normas 20 e 26 

 

Norma 026/2011 (abordagem terapêutica da Hipertensão Arterial) não 

tenho comentário 

Quanto à norma 020/2011 (definição e classificação) tenho alguns 

comentários que dirigi a um dos autores para efeitos de obter o 

contraditório. Logo que receba a resposta elaborarei o texto a enviar 

 

 

Normas 25,33 e 52 

 

Com base nas orientações clínicas emanadas da "Task Force" criada 

pela ADA e pela EASD:  

"Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered 

approach. Position statement of the American Diabetes Association 

(ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)" 
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A leitura atenta deste novo paradigma traz muitas novidades em 

relação à orientação dos diabéticos de uma forma global, o que 

poderá vir a por em causa muitas das normas e o fluxo das 

mesmas dentro dos moldes em que nos chegaram. Assim tudo merece 

uma nova e diferente reflexão, que julgo ter de ser atempada, mas 

provavelmente baseada numa nova conjuntura, e quiçá nesta nova 

forma de abordagem onde o centro deixa de ser a doença (o que eu 

advogo há já muito tempo) e passe claramente a ser o doente, com 

todas as condicionantes e dificuldades daí provenientes. 

 

Normas 31  

 

A presente norma apresenta desde logo uma discrepância entre o título 

e o conteúdo.  

Todo o texto da norma se refere ao estudo por ecodoppler dos vasos 

do pescoço, enquanto  outro exame de avaliação da circulação 

vascular cerebral, a ultrassonografia da circulação cerebral (Hennerici 

MG e Meairs SP, 1999), apenas aparece referida no ponto II - Critérios. 

Assim sendo a presente norma merece-me os seguintes comentários: 

- Caso o objetivo da norma seja abordar de facto o ecodoppler 

cerebrovascular (e mais corretamente vascular cerebral), deverão ser 

abordadas as indicações para ultrassonografia da circulação cerebral 

por doppler/ecodoppler transcraniano. 

- Tratando-se de uma norma que aborda exclusivamente as indicações 

para o ecodoppler dos vasos do pescoço, considero que o título 

deveria indicar que esta norma se refere apenas a essa técnica e não 

fará sentido a referência à ultrassonografia da circulação cerebral.  

- Do ponto de vista de uma norma exclusiva para ecodoppler dos vasos 

do pescoço, as indicações para realização do exame são abrangentes 

e corretas mas não focam uma condição clínica que importa incluir. 

Trata-se dos sintomas de disseção arterial sem sintomas de  AVC, AIT ou 

amaurose fugaz. Assim importa considerar os casos de: cefaleia pulsátil, 

dor cervical, facial ou da mandíbula, unilaterais, de instalação aguda e 

sem história prévia de dor semelhante, associados a ptose e miose ou 

acufeno pulsátil unilateral. Ainda que o ecodoppler possa dar apenas 

sintomas indiretos ou apresentar um resultado falso negativo para 

disseção, estes sintomas devem constituir sinal de alerta para estudo 
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emergente da circulação cervical, por poderem preceder em até 7 

dias  sintomas isquémicos encefálicos ou retinianos. (Selim M e Caplan 

LR, 2004).  

- Na monitorização da norma, apenas se considera no denominador os 

códigos de AVC e AIT (códigos ICPC K89 e K90). Essa circunstância faz 

com que todos os doentes que executem o exame de ecodoppler dos 

vasos do pescoço nas indicações previstas no nº 1 alíneas a), b), c), d), 

f), assim como os casos referidos acima neste comentário, contribuam 

apenas para o numerador, o que dará a impressão de prescrição 

excessiva deste exame. Caso não seja exequível incluir estes casos na 

denominador, por dificuldade de codificação, deverá ser aceite que 

este indicador possa ter valores superiores a 100%, sem que os hospitais 

ou ACES sejam considerados incumpridores. 

Referências 

Cerebrovascular ultrasound. Hennerici MG e Meairs SP. Current Opinion 

in Neurology 1999;12:57-63 

Carotid Artery Dissection. Selim M e Caplan LR. Current Treatment 

Options in Cardiovascular Medicine 2004;6:249-253 

 

Norma 50  

Trata-se de um enunciado acerca das indicações para pedido de 

Tomografia Computorizada Crâneo Encefálica em várias situações 

clínicas (cefaleias, traumatismo crâneo-encefálico, suspeita de 

acidente vascular cerebral, ...). 

Sendo um texto extenso, enuncia realmente um conjunto muito 

alargado de situações em que se justifica realizar uma Tomografia 

Crâneo-Encefálica pelo que penso que a SPAVC não terá nada a 

objectar em relação a nenhuma das indicações que aí estão 

enumeradas, até  porque não se tratam de questões polémicas ou 

duvidosas mas sim de   situações habituais da prática clínica que agora 

a DGS passou a texto. 

 

Norma 53  

Apenas 3 pontos me pareceram susceptíveis de fazer pequenas 

alterações, que anexo (estão em azul, como correcções): 

 

 

 j. III. Os doentes com agitação cíclica (sundowning) e 

agressividade física e/ou verbal persistente poderão beneficiar de 
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intervenções padronizadas, de acordo com as suas capacidades e 

preferências, em relação às quais existe alguma evidência de eficácia 

clínica (ainda que insuficientes para emitir alguma tipo de 

recomendação)nomeadamente luz brilhante, aromoterapia, 

estimulação sensorial, musicoterapia e/ou dança, massagem, terapia 

com animais.  

 

 

k. III. A utilização de outros fármacos, como a carbamazepina ou o 

valproato, é baseada em casos isolados ou pequenos ensaios clínicos 

(Ihl et al., 2011) e como tal não são recomendados.  

 

k. Não deverão usar-se antipsicóticos na demência de corpos de Lewy, 

pelo risco acrescido de efeitos adversos graves (McKeith, Fairbairn et al., 

2005), a não ser em circunstâncias especiais, onde será particularmente 

importante monitorizar os efeitos adversos, nomeadamente o 

aparecimento ou agravamento de sintomas extrapiramidais ou uma 

deterioração física súbita e grave. Quando se torna absolutamente 

necessario, justificado por quadro comportamental e/ou alucinações 

graves deve-se optar pela clozapina, por se ter verificado ser melhor 

tolerado 

 

Norma 54  

 

Pretendo dar um modesto contributo na análise do documento 

elaborado pelos peritos nomeados pela DGS, chamando a atenção 

para alguns pontos que porventura necessitarão de melhor 

esclarecimento ou nova redacção. 

Deixando de parte os considerandos acerca da problemática do AVC, 

e das suas consequências a nível físico, cognitivo, comportamental 

social etc., quer a curto, médio ou longo prazo, chamaríamos a 

atenção para os seguintes pontos: 

Em relação ao parágrafo I – NORMA 

 

Na alínea 2 – recomenda-se o uso do índice Barthel e/ou da MIF. Aqui 

parece-me haver uma imprecisão: Na Canadian Best Practice 

Recommendation for Stroke, refere-se a MIF como sendo 

“frequentemente” utilizada. O nível de evidência para o uso de escalas 

funcionais estandardizadas é o C e não o B como é referido e é 

também sugerido o uso de escalas para avaliação de AVD , AVDI e 

desempenho cognitivo, o que é bastante mais completo e útil. 

Parece-me que o índice de Barthel escolhido não será o melhor já que 

tem muito poucos Itens de pontuação. Melhor seria o Barthel 
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modificado, que já mostrou a sua vantagem comparativamente ao 

Barthel original, por ser mais sensível a variações no estado funcional. 

 

Alínea 5 e 6 

Sou aqui manifestamente contra esta segmentação etária que me 

parece totalmente artificial e redutora. 

O factor importante na inclusão de um doente em um determinado 

programa de Recuperação Funcional é, para além do seu estado 

clínico, o prognóstico de Recuperação Funcional e a sua capacidade 

em participar nesse programa. Claro que a idade pode ser ou não um 

factor limitante, mas cada caso é um caso e como tal deverá ser 

avaliado individualmente. 

Não conheco normas que impeçam o acesso de um doente a um 

programa de reabilitação Hospitalar só porque este tem mais de 75 

anos. 

Também vejo com extrema desconfiança a sugestão do internamento 

inicial ser efectuado em Unidade de Cuidados Continuados. 

É bem sabido que as Unidade de C.C não são Hospitais nem substituem 

os Serviços Hospitalares devidamente equipados. Assim importa 

perguntar: 

-Quando e em que condições são orientados os doentes para UCC 

-Por quem? 

-Para fazer o quê? (aqui interrogo-me acerca da resolução de, por 

exemplo, dois problemas frequentes: alteração esfincterianas e/ou 

disfagias). Quem os estuda nas UCC? Como? 

-Já resolvidos estes problemas anteriormente? Onde? 

A nossa experiência com as UCC não é de todo muito positiva. 

Parece-me que a transferência para UCC implicará sempre um 

internamento Hospitalar anterior e então e só então o doente poderá 

ser transferido para uma UCC. Isto porque estas unidades não estão 

equipadas nem preparadas para resolver muitos dos problemas que 

inicialmente os doentes que sofreram um AVC apresentam. 

Alínea 9 – Devo aqui lembrar que o objectivo do tratamento em MFR 

não é apenas o de melhorar. É também o de impedir o agravamento. 

O AVC é uma doença crónica e as deficiências por ele causadas 

constituem um desafio para o resto da vida. Existe actualmente a 

evidência de que, após um AVC, os doentes continuam a sofrer um 

declínio funcional progressivo que pode ser reduzido ou revertido 

através de estratégias de reabilitação. 

Sugiro nesta alínea que a ausência de progressão na escala de 

avaliação funcional em duas avaliações realizadas com internamento 

de 60 dias é critério para alta clínica. 

Isto origina várias questões. 

Em primeiro lugar, em que escala de avaliação funcional? É que umas 

permitem uma “evolução” bastante mais prolongada do que outras. 
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Nas sugestões atrás referidas (Escala de Barthel e MIF) e usando-as para 

exemplificar poderemos constatar que, por exemplo, o item Banho, 

permite uma evolução de 7 passos na MIF e de apenas 2 passos no 

Barthel… 

O que isto quer dizer é que apesar de poder estar a evoluir 

favoravelmente, o doente terá o seu tratamento interrompido já que 

não mostrará evolução na progressão da escala funcional. Desta forma 

sucinta pretendo chamar a atenção para a pouca sensibilidade que 

estas Escalas têm em quantificar variações do estado físico dos doentes 

(força, amplitudes articulares, coordenação etc.) e que vão 

acontecendo antes de haver repercussão funcional tão significativa 

que possa  ser medida pelas Escalas. Além de que, no tratamento 

ambulatório a longo prazo de um doente, não podemos obviamente 

ter sempre em cada avaliação uma subida de um item de uma escala. 

Rapidamente os itens estariam esgotados, e não haveria forma de 

continuarmos a ter evolução de um determinado “score”. 

Ora como sabemos não é isto que acontece. As pequenas melhorias 

que se vão obtendo com o tratamento crónico das sequelas de um 

AVC podem ser detectadas através do exame físico, ou através do 

“feedback” dos doentes ou dos seus familiares, muito antes de terem 

qualquer repercussão funcional significativa que possa ser traduzível em 

itens das escalas funcionais. 

Como é evidente esta ausência de evolução na pontuação não quer 

dizer que o doente não esteja a piorar ( ou a melhorar). 

Há doentes que readquirem a capacidade de marcha 3,4,5 ou mais 

anos após o AVC. Isto não é possível de ser pontuado durante todo este 

tempo e sempre nas Escalas de maneira a que estas mostrem sempre 

uma evolução positiva. 

Outras formas mais úteis haverá de quantificar pequenos ganhos (se 

essa quantificação se mostrar absolutamente necessária). 

Também o facto de o doente não apresentar ganhos não é critério 

para a suspensão dos tratamentos. Em muitos casos os tratamentos 

devem ser feitos para impedir o inexorável e previsível agravamento 

funcional que surge com a suspensão dos mesmos. Esta continuidade 

de tratamentos, deve ser individualizada. Não há dois doentes iguais. 

Uns necessitam de manter o tratamento diariamente, outros necessitam 

de o efectuar em dias alternados, outros podem-no suspender durante 

um ou dois meses, outros não o podem nunca suspender. Esta 

variabilidade grande faz com que a importante decisão da 

necessidade de efectuar tratamento só possa ser efectuada pelo 

Médico Especialista que terá a seu cargo a definição dos vários 

parâmetros do tratamento: desde a sua necessidade, à sua 

periodicidade, prescrição, etc. 

 

No ponto 10 – Chamo atenção para o facto, já atrás referido, de não 

haver “estabilização da situação”. A situação clínica e funcional dos 
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doentes agrava-se sempre ao longo do tempo. (Isto é mostrado 

claramente por todos os trabalhos efectuados sobre este problema). 

Chamo uma vez mais a atenção para o facto das escalas funcionais 

não terem sensibilidade suficiente para em tempo útil, mostrarem esse 

agravamento. 

É a maior dificuldade que os doentes referem em fazer um determinado 

gesto ou actividade  ou o maior tempo necessário para a fazer, que nos 

mostram o agravamento, mesmo que a actividade funcional na escala 

se mantenha no mesmo nível. 

Em relação aos critérios há alguns pontos que necessitariam de ser 

melhor esclarecidas: 

A…….. deve ser efectuada em Consulta Especializada… Quem a faz? 

Onde é feita? 

Os outros pontos dos critérios assim como as normas têm tradução 

directa nos fluxogramas e estes necessitariam de algumas modificações 

pelo atrás já exposto. Acharía necessário esclarecer o que se entende 

por “Boa resistência física ao esforço”. O que é “boa resistência física”? 

Como é quantificado o esforço? As Guidelines falam em programas de 

tratamento (duração aproximada de 3 horas) mas o programa é (deve 

ser) multidisciplinar. É redutor falar em resistência física já que nenhum 

programa deve incluir só e apenas 3horas de “esforço físico”. O doente 

é solicitado também, durante esse período, para outro género de 

“esforço” quando está a fazer por exemplo terapia da fala ou 

reabilitação cognitiva. É por isso imprecisa esta forma de “quantificar” o 

“esforço”. 

Chama também a atenção o facto de fluxograma do Anexo II referir a 

“reavaliação de 6/6 meses pelo Médico Assistente”. 

Uma vez mais se parte do principio que o declínio funcional á excepção 

e não á regra. Deixar a generalidade dos doentes sem seguimento 

adequado por períodos de 6 meses no mínimo é condená-los ao 

aparecimento de complicações que seriam evitáveis se as consultas 

fossem feitas atempadamente, na altura em que o doente (ou os seus 

familiares) notam que há um agravamento da situação. 

 Estas consultas feitas ao fim de 6 meses pressupõem também que o 

doente teve os seus  tratamentos suspensos durante esse período de 

tempo. Pelo que atrás disse esta suspensões prolongadas deverão ser 

geralmente a  excepção. Pôr no papel uma norma destas não 

suficientemente detalhada, fará, na práctica, com que os doentes com 

sequelas de AVC tenham os tratamentos suspensos pelos  Médicos de 

Família( alguns, não todos) apesar de opinião contrária do Especialista 

em MFR(o que inaceitavelmente  já vai acontecendo)dando-lhes mais 

margem de manobra para a implementação absurda de medidas 

economicistas que não levam minimamente em conta as necessidades 

dos doentes nem a opinião de quem mais sabe destas questões. 

Em conclusão: 
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As sequelas dos AVC são situações crónicas, que deixam variadas 

repercussões funcionais nos doentes atingidos 

O tratamento de Reabilitação deve ser na generalidade dos casos 

individualizado. A orientação do doente bem como a definição do 

programa de tratamento devem ser sempre efectuado pelo Médico 

especialista em MFR. 

Não devem os doentes ter os seus tratamentos suspensos de forma 

intempestiva já que as sequelas são crónicas e na generalidade dos 

casos, o agravamento funcional é inevitável se o tratamento adequado 

não é instituído e mantido. 

É de salientar que no presente documento são as normas e os 

fluxogramas que irão servir de instrumento de trabalho no dia-a-dia. Os 

critérios e a fundamentação que serviram de base á elaboração das 

normas e dos fluxogramas e que me parecem bem elaborados e de 

extrema importância, serão de utilidade prática reduzida, apesar de 

serem a parte mais importante isto porque mais tarde ninguém os irá ler 

e no dia a dia o instrumento de trabalho presente na secretária do 

Médico será constituído apenas pelas normas e pelo fluxograma. 

Infelizmente algumas alíneas, extremamente importantes quer dos 

critérios quer da fundamentação, não têm tradução nem lhes é dado 

suficiente relevo na elaboração das normas e fluxogramas.  

Poderá haver inclusive, segundo a minha análise, contradições. 

Exemplificando, apesar de ser referido na alínea j) dos critérios que a 

idade só por si não deve ser considerada para exclusão no acesso à 

reabilitação, o que é perfeitamente correcto, as normas e fluxogramas 

dizem exactamente o contrário, o que a meu ver é potencialmente 

perigoso. 

Também e apesar de nos critérios e na fundamentação se referir que “a 

reabilitação é um processo contínuo na qual os doentes devem ser 

receber um programa de reabilitação com a intensidade e duração 

conforme as suas necessidades e tolerância” (alínea L) e que “os 

doentes que sobrevivem ao AVC……” (alínea N), a passagem destas 

importantíssimas constatações para as normas é extremamente 

redutora, induzindo em erro fácil quem sem o conhecimento 

aprofundado nestas matérias as lê, sendo tentado a suspender 

tratamentos a quem deles precisa só porque “já faz fisioterapia há 6 

meses” ou porque “não há melhorias funcionais” ou porque “não tem 

idade para fazer tratamentos” ou qualquer outro pretexto. 

Acima de tudo temos de defender os doentes, garantindo o seu acesso 

ao tratamento adequado sempre e quando for necessário (sejam 

tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, 

reabilitação cognitiva ou outros). 

É necessário frisar nas normas que se pretende implantar, que a 

variabilidade da necessidade e dos parâmetros de tratamento é muito 

grande e que só o Médico Especialista tem as ferramentas necessárias 

para decidir sobre estas importantes questões. Competirá sem dúvida 
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ao Médico Assistente (Médico de Família) a grande responsabilidade 

de orientar o doente facilitando-lhe o acesso ao Médico Especialista 

em MFR e aos tratamentos de Reabilitação. Vejo com alguma 

apreensão que o documento em análise não sublinha determinados 

factos de forma totalmente esclarecedora e sem ambiguidades. 

Do meu ponto de vista a questão é simples: os doentes com sequelas 

de AVC têm que ser submetidos a um programa de reabilitação de 

características individualizadas, programa esse que muitas vezes 

(geralmente na maioria dos casos) é um programa que deverão manter 

para toda a vida com os necessários ajustes e cuja responsabilidade de 

execução/orientação deverá ser sempre por um Especialista de MFR. 

Todas as normas, critérios, fluxogramas, alíneas e outras possíveis divisões 

que existam no papel deverão servir apenas para garantir que isto se 

faça sem sobressaltos. 

 

 


