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nota introdutória

Em 2011, a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) 
publicou a 1.ª edição do “Guia das Unidades de AVC” com vista a documentar a 
realidade das Unidades de AVC no nosso País, compilando elementos informati-
vos sobre cada uma das estruturas de cuidados aos doentes com AVC, principal 
causa de mortalidade e incapacidade em Portugal. 

Seguindo a intenção, descrita no editorial da referida publicação, de tornar este 
livro de consulta num documento com atualização periódica, a SPAVC volta a 
publicar uma nova versão do “Guia das Unidades de AVC” face às alterações 
verificadas nestes últimos seis anos, com o aparecimento de novas Unidades de 
AVC (UAVC) e evoluções sinalizadas nas já existentes à data de então.

Como mencionado no documento “Criação de Unidades de AVC”, datado de 8 
de outubro de 1999, resultante da atividade de um conjunto de profissionais 
de saúde em Portugal, “o conceito de UAVC significa que os cuidados presta-
dos aos doentes com AVC acontecem numa área física bem definida com o 
apoio de um grupo profissional multidisciplinar”. 

Este conceito surgiu como proposta de modelo organizativo a nível hospitalar 
para responder ao impacto desta patologia no nosso país, procurando reduzir 
as taxas de mortalidade e morbilidade por AVC. Foi longa e difícil a luta por 
um local no internamento onde os doentes de AVC pudessem ser atendi-
dos como uma patologia aguda, segundo um atendimento multidisciplinar. 
Finalmente, em 1999, o referido documento foi dimanado da Direção Geral da 
Saúde, mais concretamente do seu Serviço de Planeamento, onde o AVC foi 
incluído como uma das áreas prioritárias de intervenção daquele período.

A criação de equipas multidisciplinares com vocação para a fase aguda do 
AVC tornou-se uma realidade e a UAVC pode hoje considerar-se como Centro 
Multidisciplinar de Investigação, de aplicação dos métodos de fase aguda de 
evidência científica demonstrada, centros de Ensino e de Congregação de 
Equipas para Ensaios Clínicos Multicêntricos Internacionais.

Cabe a esta publicação fazer um balanço da implementação desta realidade, 
18 anos volvidos após a publicação do documento oficial que as legitimou. Para 
isso, este Guia conta a história de cada UAVC, passando em revista as principais 
dificuldades sentidas no percurso de criação e crescimento destas estruturas, 
frisando as mais-valias que acrescentam a nível local e nacional, nas suas es-
pecificidades e objetivos comuns. Esta edição visa também sinalizar alguns dos 
desafios e necessidades atuais, em tom de reflexão para o futuro, pretenden-
do-se caminhar no sentido do crescimento, uniformização, parceria e diálogo.

A Direção da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral
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EQUIPA: Carmélia Rodrigues (internista e coordenadora da UAVC) | Irene Miranda (internista) | Apoio à UAVC: 
Amélia Mendes (neurologista) | médicos internos que fazem estágio UAVC.

INTRODUÇÃO
A Unidade de AVC do Hospital de Santa Luzia (Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho), Centro Hospitalar do 
Alto Minho, encontra-se em funcionamento desde 
abril de 2009, integrada no Serviço de Medicina 1 e a 
Via Verde de AVC foi implementada em julho de 2011. 
O espaço físico corresponde às três últimas enferma-
rias do piso 7, num total de 9 camas. É uma UAVC de 
nível C, uma vez que não tem presença contínua de 
médico e não faz tratamento fibrinolítico. Têm existido 
algumas dificuldades ao longo destes anos de fun-
cionamento, como explica a Dr.ª Carmélia Rodrigues, 
coordenadora da UAVC: “falta de recursos humanos 
vocacionados para a área da doença cerebrovascular, 
nomeadamente enfermeiros de reabilitação 24h 
por dia, uma equipa de enfermagem e assistentes 
técnicos operacionais, própria e exclusiva da unidade e 
ainda a celeridade na realização de exames auxiliares 
de diagnóstico”. Mas o balanço é positivo: “os proto-
colos são atualizados para que os doentes tenham os 
cuidados apropriados, um estudo etiológico adequado 
e tratamento segundo o estado da arte. Tem existido 
uma melhoria do apoio das especialidades intra-
-hospitalares e extra-hospitalares, maior rapidez de 
acesso a unidades de reabilitação, mais formação de 
profissionais na área do AVC, e mais equipamentos 
“para monitorização eletrocardiográfica contínua em 
todas as camas da unidade, incluindo a aquisição de 
compressores pneumáticos intermitentes para profila-
xia de tromboembolismo venoso”, detalha a médica.

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
• Neste hospital a Via Verde de AVC funciona apenas 
durante os dias úteis e no período diurno, para os 
doentes admitidos pelo CODU.  Deste modo, no 
restante período os  doentes considerados pelo 
CODU em VVAVC são encaminhados para o Hospital 
de  Braga. De qualquer modo, em todos os doentes 
admitidos no SU ou internados no hospital com 
suspeita de AVC é acionada a VVAVC. 

• Quando indicado, os doentes fazem o tratamento 
fibrinolítico na sala de emergência do Serviço de 
Urgência. Caso haja indicação para trombectomia 
são transferidos para a Unidade de Neurorradiologia 
de Intervenção do Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho. Se não têm indicação para tal, após a 
trombólise são internados na Unidade de Cuidados 
Intermédios de Medicina ou Polivalente do SU para 
vigilância por período não inferior a 24h. Após as 
24h, os doentes são admitidos na UAVC.

• Os doentes com AVC isquémico que não têm indica-
ção para terapêuticas de revascularização, e aqueles 
com AVC hemorrágico com critérios de admissão numa 
Unidade de AVC, são internados diretamente na uni-
dade, tal como os doentes com AIT com critérios para 
internamento. Os doentes com hemorragia subarac-
noídea são transferidos para o Hospital de Braga.

•  Já na UAVC procede-se à reabilitação precoce e 

Hospital de Santa Luzia
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    CONTACTOS: Estrada de Santa Luzia, 4904-858 Viana do Castelo | tel.: 258 802 359 | fax: 258 802 511 
                             email: administracao@ulsam.min-saude.pt | site: www.ulsam.min-saude.pt

Todos os anos, no Dia Nacional do Doente com AVC, 
a equipa desta UAVC desenvolve atividades com o 
intuito de inserir o doente com AVC na comunidade, 
informar e sensibilizar a população. Sessões informa-
tivas, rastreios de fatores de risco e aconselhamento 
médico são algumas das ações promovidas neste 
âmbito. A Dr.ª Carmélia Rodrigues destaca o seminário 
“Acidente Vascular Cerebral - influências e trajetó-
rias”, integrado no plano de ação da Rede Social de 
Melgaço, que decorreu em outubro do ano passado. 
Numa periodicidade mensal, a UAVC disponibiliza 
também aulas de ginástica adaptada aos doentes 
internados, sob orientação de fisioterapeuta e das 
equipas de enfermagem e médica, frequentemente 
com a participação dos familiares, avança a especialis-
ta. Na área investigacional, “temos realizado diversos 
estudos retrospetivos e casos clínicos em reuniões e 
congressos médicos, além da publicação de artigos 
em revistas médicas”, acrescenta.

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

Comum a várias UAVC, a Dr.ª Carmélia Rodrigues frisa 
a falta de profissionais de saúde especializados na 
área; inevitavelmente, este é muitas vezes um desafio, 
e o Hospital de Santa Luzia não é exceção. Assim, “a 
formação de profissionais de saúde no âmbito projeto 
Angels”, é um dos objetivos apontados pela especia-
lista. Pretende-se também melhorar o equipamento, 
obter formação para a realização de ecodoppler trans-
craniano e ecógrafo para vigiar o resíduo miccional. 
Desenvolver a consulta de Medicina Interna – AVC 
multidisciplinar – e criar um Grupo de Ajuda Mútua em 
Viana do Castelo, com o apoio da associação Portugal 
AVC, são ainda ambições para o futuro.

NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 2/3

• Neurologia 1

• Fisiatria 1

• Assistente social 1

• Nutrição 1

• Neuropsicologia 1

• Enfermagem

1:2-4 camas (manhã), 
sendo reduzido para 
1:3-5 camas (tarde) e 

1:6-9 (noite)

Doentes atendidos 
em 2016

682

Doentes atendidos 
na UAVC

329

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

80

Número de Camas 9

Média de internamento 
em dias

9

intensiva ao mesmo tempo que se faz a investiga-
ção, orientação e terapêutica  dos  doentes admiti-
dos, abordando não só a fase aguda do AVC, como 
também as múltiplas comorbilidades associadas.  

Todos os anos, no Dia Nacional do 
Doente com AVC, a equipa desta 
UAVC desenvolve atividades com 
o intuito de inserir o doente com 
AVC na comunidade, informar e 
sensibilizar a população
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A Unidade de AVC do Hospital de Braga foi criada em 
fevereiro de 2007, ainda no antigo Hospital de São 
Marcos, ao mesmo tempo que foi implementada 
a Via Verde AVC. Neste hospital, a UAVC integra e 
depende do Serviço de Neurologia. Está fisicamente 
localizada na Unidade Intermédia de Cuidados Neu-
rocríticos. Segundo a coordenadora da UAVC, a Dr.ª 
Carla Ferreira, o balanço destes 10 anos de Unidade 
de AVC é “altamente positivo”, embora o “número de 
camas seja insuficiente para responder às solicita-
ções”. Nesta Unidade, são atendidos perto de 600 
doentes em quem a Via Verde AVC é ativada, sendo 
que o CODU é responsável por 40% das ativações. 
Esta é a segunda Unidade com mais ativação pelo 
INEM da Via Verde do AVC a nível nacional. 
Em termos de tratamento, este hospital responde 
a cerca de 100 trombólises intravenosas por ano, 
tendo-se estreado em 2008 na realização da trom-
bectomia mecânica. No entanto, neste momento, o 
Hospital de Braga apenas realiza este procedimento 
dentro do horário normal de expediente da Neuror-
radiologia de Intervenção, dada a escassez de profis-

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• Os doentes são admitidos a partir da urgência ou 
de outros serviços do hospital. Após a fase aguda são 
transferidos para os destinos apropriados a cada caso: 
Serviço Neurologia (quase sempre), outros hospitais, 
Serviços de Medicina Interna ou de Reabilitação. 

• Enquanto no serviço de urgência, no caso dos 
doentes com AVC isquémico, é iniciada a trombólise 
endovenosa, quando indicada.

• Se se proceder a trombectomia mecânica no 
hospital, o doente é transportado para a sala de an-
giografia. Se for necessário transferir o doente para 
outro centro, o mesmo permanece na urgência. Nos 
restantes casos sobe de imediato para a UAVC.

EQUIPA: Carla Ferreira (neurologista e coordenadora da Unidade de AVC) | João Pinho (neurologista) | Marta 
Oliveira (fisiatra) | Todos os médicos do Serviço de Neurologia fazem turnos na UAVC, quando estão de urgência: 
(Fátima Almeida, Esmeralda Lourenço, Gisela Carneiro, João Pereira, Ricardo Maré, Álvaro Machado, Margarida 
Rodrigues, Filipa Sousa, Sofia Rocha, Ana Filipa Santos, Sara Varanda, Célia Machado, José Nuno Alves, José 
Manuel Araújo, Margarida Lopes, Eduardo Freitas, Inês Carvalho e Leandro Marques) | Pedro Rodrigues (en-
fermeiro chefe) | Ester Dantas (enfermeira especialista em reabilitação) | Todos os enfermeiros da Unidade de 
Neurocríticos fazem turnos na UAVC.

sionais especializados. Quando tal se revela inviável, 
os doentes são encaminhados para os centros de 
referência deste tratamento mais próximos.

hospital de braga
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PARA ALÉM DA UAVC

Todos os anos desde 2014, o Hospital de Braga 
organiza a Corrida e Caminhada Vital Contra o AVC, 
realizada para assinalar o Dia Mundial do Doente com 
AVC, que conta com um número crescente de parti-
cipantes de ano para ano. “Esta iniciativa visa alertar 
e sensibilizar a população para a importância da pre-
venção e do tratamento atempado do AVC”, sublinha 
a Dr.ª Carla Ferreira. Por outro lado, a neurologista 
responsável pela Unidade, destaca a “participação 
em ensaios clínicos multicêntricos, estudos observa-
cionais multicêntricos, registos prospetivos, estudos 
caso controlo retrospetivos e casos clínicos”, sem 
esquecer “o empenho na produção científica”, obje-
tivado na apresentação e publicação de trabalhos no 
âmbito nacional e internacional.

DESAFIOS PARA O FUTURO

Para além do aumento do número de camas na 
Unidade de AVC, a Dr.ª Carla Ferreira aponta como 
desafios para o futuro a “necessidade de mudar 
mentalidades no próprio hospital quanto à classifi-
cação do AVC como uma emergência”, bem como a 
“implementação das medidas que mudam a história 
natural do AVC, nomeadamente a existência de 
Neurorradiologia de Intervenção permanente, 24h 
por dia, 7 dias por semana, e existência de craniecto-
mia descompressiva”. A necessidade e mais recursos 
humanos e tecnológicos é também sinalizada pela 
médica como desafio a superar no futuro.

NÚMEROS

Consultas cerca de 1500/ano

Doentes atendidos 
em 2016 

232

Número de Camas 6

Média de internamento 
em dias

6

Trombólises por via 
endovenosa

107

Trombectomias
17 locais, 29 referencia-

dos a outros centros

    CONTACTOS: Lugar das Sete Fontes, 4710-243 Braga | tel.: 253 027 000 | fax: 253 027 999 
                             email: hsm.geral@hsmbraga.min-saude.pt | site: www.hospitaldebraga.com.pt
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Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros

EQUIPA: Jorge Poço (internista e coordenador da UAVC) | Abílio Silveira (fisiatra) | Ilda Matos (neurologista) 
| Natália Ledesma (enfermeira chefe e de reabilitação), Ana Louçano (enfermeira) | Cândido Pires (enfermeiro 
de reabilitação) | Helena Campos (enfermeira de reabilitação) | José Luís Santos (enfermeiro) | Maria João Pires 
(enfermeira) | Mário Bebiano (enfermeiro de enfermagem médico-cirúrgica) | Rossana Ferreira (enfermeira de 
saúde materna e obstétrica) | Rui Linhares (enfermagem comunitária) | Rui Ricardo (enfermeiro de reabilitação) 
| Susana Salselas (enfermeira de reabilitação) | Celine Martins (fisioterapeuta) | Rita Morais (terapeuta ocupa-
cional) | Maria José Gonçalves (terapeuta da fala) | Teresa Gomes (nutricionista) | Hugo Vaz (assistente social) | 
Conceição Brás (secretária) | Fazem parte da equipa ainda 9 assistentes operacionais.

A Unidade de AVC da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste foi inaugurada a 11 de janeiro de 2005 
(Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros). 
No distrito de Bragança a Via Verde para o AVC 
foi implementada em janeiro de 2009 (Serviço de 
Urgência de Bragança). Fisicamente, esta UAVC 
situa-se no Piso 3 da Unidade Hospitalar de Macedo 
de Cavaleiros, “com espaço físico e uma equipa 
de profissionais própria”, explica o Dr. Jorge Poço, 
coordenador da UAVC. Para além do Serviço de 
Internamento (constituído por 9 camas) e ginásio 
de reabilitação, dispõe também de uma consulta 
externa de AVC em funcionamento semanal (onde 
estão presentes o internista, a neurologista, um 
enfermeiro da UAVC e ainda uma fisioterapeuta).
Sendo uma Unidade de AVC de nível C, não se efetua 
fibrinólise no local, sendo efetuada no SU de Bragan-
ça ou de Vila Real. Os doentes são posteriormente 
transferidos para a UAVC de Macedo de Cavaleiros. 
Conforme explica o médico internista, “também os 
doentes com indicação para trombectomia são orien-
tados para o Centro Hospitalar do Porto ou para o 
Hospital de São João, conforme escala rotativa”.

Desde a data de implementação desta Unidade, o Dr. 
Jorge Poço aponta como principal dificuldade sentida 
“a referenciação dos doentes para a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados”, dificultado as altas do 
internamento e “impedindo, portanto, que outros 
doentes do distrito de Bragança possam ser tratados 
na UAVC”. “Embora ainda haja um longo caminho a 
percorrer”, admite o médico, a UAVC trouxe para os 
doentes vítimas de AVC no distrito de Bragança, “uma 
nova esperança na forma como a doença é aborda-
da por uma equipa multidisciplinar de profissionais 
motivados e que gostam do que fazem”.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

•  A Unidade de AVC, sediada em Macedo de Ca-
valeiros, recebe doentes com AVC agudo, de todo 
o distrito de Bragança. Sendo assim, os doentes, 
embora possam dar entrada no Serviço de Urgência 
de Bragança ou de Mirandela, poderão depois ser 
encaminhados para Macedo de Cavaleiros, desde que 
haja vaga disponível.
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•  É efetuado contacto prévio com a Unidade de AVC 
para assegurar a vaga e posterior transferência. Todo 
o internamento do doente com AVC ocorre no seio 
da Unidade, não havendo, portanto, transferência 
de doentes para outras enfermarias (Neurologia ou 
Medicina Interna).

•  Aquando da alta e após efetuarem o estudo 
adequado e iniciarem o programa de reabilitação (tão 
cedo quanto possível), os doentes são todos referen-
ciados para a Consulta de AVC que ocorrerá cerca de 
60 dias após a alta do internamento.

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

Os profissionais desta UAVC participam anualmente 
nas comemorações do Dia Nacional do Doente com 
AVC (31 de março), bem como na feira da Saúde do 
Nordeste transmontano (realizada anualmente em 
Macedo de Cavaleiros no mês de abril) e ainda na Fei-
ra de São Pedro (realizada anualmente em Macedo 
de Cavaleiros na última semana de junho).

“Havendo cerca de 400-450 novos casos de AVC 
anualmente no distrito de Bragança e tendo a UAVC 
capacidade para tratar apenas cerca de 50% dos 
doentes, seria fundamental melhorar a celeridade 
de transferência de doentes para a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados, por forma 
a permitir uma maior acessibilidade”, afirma o 
especialista quando questionado sobre as ambi-
ções futuras para esta UAVC. “Manter o entusiamo 
dos profissionais no tratamento destes doentes” é 
também apontando como um aspeto importante a 
desenvolver de forma permanente.

NÚMEROS

Doentes atendidos 
em 2016 

206

Número de Camas 9

Média de internamento 
em dias

10,9

    CONTACTOS: Rua Dr. Urze Pires, 5340-263 Macedo de Cavaleiros | tel.: 278 428 200  
    fax: 278 428 244 | email: hdmc@hmcavaleiros.min-saude.pt | site: www.chne.min-saude.pt

“Embora ainda haja um longo 
caminho a percorrer”, admite o 
médico, a UAVC trouxe para os 
doentes vítimas de AVC no distrito 
de Bragança, “uma nova esperança 
na forma como a doença é aborda-
da por uma equipa multidisciplinar 
de profissionais motivados e que 
gostam do que fazem”
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Centro Hospitalar do Médio Ave

EQUIPA: Ana Luísa Cruz (internista e coordenadora da UAVC) | Joana Cunha (internista) | Joana Teles (fisiatra) 
| Pedro Beleza (neurologista) | Fernanda Freitas (enfermeira de reabilitação) | Dalila Morais (enfermeira de 
reabilitação) | Patrícia Correia (enfermeira de reabilitação) | Paula Arez (fisioterapeuta) | Maria João Ferreira 
(terapeuta da fala) | Luísa Figueiredo (terapeuta ocupacional) | João Pinho (nutricionista) | Aurora Cunhal 
(assistente social).

INTRODUÇÃO

Em 2002 o Serviço de Medicina do (então) Hospital 
Distrital de Famalicão, iniciou uma consulta dife-
renciada para seguimento de doentes com AVC/AIT 
após alta hospitalar, tendo como principais objetivos 
a prevenção secundária, a educação terapêutica 
e otimização do controlo do risco vascular. Esta 
consulta veio responder “a uma preocupação antiga, 
relacionada com o número crescente de casos de 
AVC admitidos no Serviço, com incidência em idades 
cada vez mais jovens”, explica a Drª Ana Luísa Cruz, 
especialista de Medicina Interna. No final de 2006, 
o hospital de Famalicão passou a integrar o Centro 
Hospitalar do Médio Ave e, a 8 de novembro de 2010 
a UAVC é formalmente inaugurada, completando um 
processo iniciado oito anos antes, em que a história 
do Serviço de Medicina I, da consulta de Medicina/
AVC e da própria UAVC se misturam e “confundem”. A 
UAVC faz parte do Serviço de Medicina, está inserida 
no espaço físico da Unidade de Medicina Homens 
e não tem Via Verde implementada. Os recursos 
humanos médicos “são escassos. Por exemplo, o 
neurologista apenas está presente em apoio sema-
nal, presencial, em regime de consultadoria”, explica 
a coordenadora da UAVC, acrescentando também 
que “o mobiliário hospitalar está envelhecido e o 

espaço físico da unidade não é o ideal”. No entanto o 
balanço mantém-se positivo uma vez que a abertura 
de uma Unidade Nível C permitiu a redução do tempo 
de internamento, das infeções nosocomiais e das 
complicações nos doentes com AVC.

• Admissão do doente com suspeita de AVC no SU 
onde é avaliado pela equipa de Medicina Interna e 
onde é feita a TAC. A confirmar-se o diagnóstico, é feita 
a admissão na UAVC: aqui o doente é avaliado pela 
equipa médica e de enfermagem, é aplicado o teste da 
disfagia e procede-se à monitorização eletrocardiográ-
fica contínua nas primeiras 24h. Nas primeiras 48h ou 
após é feita a avaliação pela médica fisiatra.

• Depois, é realizada a sinalização à equipa de Gestão 
de Altas e às assistentes sociais.

• Há uma reunião multidisciplinar para definição do 
plano de cuidados pós alta.

• O doente recebe a alta hospitalar ou é transferido 
para enfermaria convencional do serviço de Medicina 
– nos casos de pacientes a aguardar vaga na RNCC.

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
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Já desde 2002, no âmbito da consulta diferenciada 
para seguimento de doentes com AVC/AIT, que tem 
sido mantido um “registo contínuo, informatizado, de 
todos os casos de doentes internados por AVC ou AIT 
no serviço”. Ativo ainda nos dias de hoje, este registo 
serve como base de dados para vários projetos de 
investigação, esclarece a Dr.ª Ana Luísa Cruz, levando 
à participação em reuniões científicas e motivan-
do também o contacto estreito com especialistas 
treinados no tratamento do AVC. A médica internista 
acrescenta que a UAVC desenvolve ações de come-
moração no Dia Mundial e no Dia Nacional do Doente 
com AVC, bem como workshops de formação em 
disfagia dedicados aos cuidadores.

PARA ALÉM DA UAVC

O desafio mais importante desta UAVC é criar a Via 
Verde intra-hospitalar. Querem também conseguir que 
a Unidade se eleve a um nível superior, já que os meios 
técnicos disponíveis no Hospital Famalicão permitem 
esta diferenciação: no entanto, “é necessária uma 
melhor gestão e aumento dos recursos humanos 
médicos”. As ambições futuras desta UAVC passam 
também por aumentar o número de trombólises.

DESAFIOS PARA O FUTURO

    CONTACTOS: Rua Cupertino de Miranda, 4761-917 Vila Nova de Famalicão | tel.: 252 300 800
    email: uavc.hfamalicao@chma.min-saude.pt | site: www.chma.pt

NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Medicina Interna 2

• Neurologia 1

• fisiatra 1

• Fisioterapia 1

• Enfermagem 3

• Nutrição 1

• Terapia Ocupacional 1

• Terapia da Fala 1

• Assistente Social 1

Doentes atendidos 
em 2016 

242

Número de camas 6

Média de internamento 
em dias

7

Trombólises
5 (desde nov. 2016 

até ao presente)

O desafio mais importante desta 
UAVC é criar a Via Verde intra-hos-
pitalar. Querem também conseguir 
que a Unidade se eleve a um nível 
superior, já que os meios técnicos 
disponíveis no Hospital de Famali-
cão permitem esta diferenciação
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Hospital São Pedro de vila real

EQUIPA: Mário Rui Silva (neurologista e coordenador da UAVC) | Fernando Afonso (internista) | Fernando 
Alves (internista) | Andreia Veiga (neurologista) | Andreia Matas (neurologista) | Lúcia Dias (fisiatra) | Isabel 
Moscoso (enfermeira chefe).

INTRODUÇÃO

Esta Unidade AVC é um projeto multidisciplinar dos 
Serviços de Neurologia, Medicina Interna e Medicina 
Física e Reabilitação, com o apoio de consultadoria 
dos Serviços de Imunohemoterapia e Cardiologia. 
Nasceu em 2001 e em 2007 foi implementada a 
Via Verde AVC. O Dr. Mário Rui Silva, coordenador 
da Unidade, aponta como principais dificuldades 
na abordagem da fase aguda do AVC a “distância 
geográfica dos centros de referência para realização 
de trombectomia endovascular e as dificuldades 
inerentes ao transporte inter-hospitalar em tempo 
útil”. No regime de internamento, é de referir “a difícil 
referenciação dos doentes a centros de reabilitação, 
dada a morosidade dos processos de transferên-
cia para estas unidades”, explica o neurologista. O 
médico sublinha ainda “a ausência de estruturas 
sociais ou de suporte à família para integração de 
doentes no domicílio”, no caso dos doentes cujo grau 
de incapacidade não permite um regime de inter-
namento para reabilitação. Apesar das dificuldades, 
o balanço mantém-se positivo: “a unidade permitiu 
diferenciar os cuidados aos doentes na fase aguda 
do AVC, identificar os respetivos fatores de risco vas-
cular e oferecer o melhor tratamento para prevenção 
de recorrências”. A capacidade de diagnóstico e de 
tratamento na fase aguda do AVC tem sido otimizada 
ao longo dos anos, “efetuada de forma cada vez 
mais eficaz e célere”, com a possibilidade de “ofere-

cer atualmente aos doentes tratamento trombolítico 
no nosso centro e, quando aplicável, trombectomia 
endovascular em centro de referência”, afirma o 
Dr. Mário Rui Silva. O acesso aos meios auxiliares 
de diagnóstico foi melhorado ao longo do tempo, 
“nomeadamente com a disponibilidade de angioTAC 
e ressonância magnética cerebral”, avança o espe-
cialista, “o que permitiu a realização de investigação 
aos doentes em serviço de urgência e internamento”. 
Finalmente, conforme sublinha o neurologista, a 
possibilidade atual de realização de fisioterapia diária 
e a presença de enfermeiras de reabilitação permitiu 
tornar a reabilitação cada vez mais precoce e eficaz.

A estrutura desta unidade assenta em quatro verten-
tes de atuação:

• Avaliação do AVC em fase aguda em regime de 
serviço de urgência;

• Admissão à Unidade de Cuidados Intensivos Poli-
valentes/Unidade de Cuidados Intermédios quando 
indicado tratamento fibrinolítico ou referenciação a 
centro de referência para realização de trombecto-
mia endovascular;

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
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• Segue para a enfermaria da Unidade de AVC para 
avaliação multidisciplinar e referenciação a unidades 
de reabilitação e o ambulatório.

• Cada uma destas vertentes possui especificidades 
de intervenção pré-definidas e registos padroniza-
dos, de acordo com protocolos de atuação próprios, 
que impõem paridade de observação entre Neuro-
logia e Medicina Interna em todas as seus domínios 
de intervenção. 

PARA ALÉM DA UAVC

Para além da promoção anual da UAVC com “forma-
ções dirigidas à comunidade e rastreio de fatores de 
risco vascular”, esta unidade participa com regulari-
dade em estudos observacionais e ensaios clínicos 
multicêntricos na área de avaliação e tratamento da 
fase aguda do AVC (são exemplos IST3, ICTUS, SITS) 
e na área do tratamento das tromboses de seios 
venosos (ISTV2, EXCOA). Estão também estabeleci-
dos protocolos com Unidades de Cuidados Conti-
nuados existentes na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados ou, em casos particulares, ao Centro de 
Reabilitação do Norte, para onde são referenciados 
os doentes numa fase posterior.

DESAFIOS PARA O FUTURO

O envelhecimento da população é um dos desafios 
apontados pelo coordenador da Unidade: “a evolução 
demográfica e o consequente envelhecimento popula-
cional constituirá um grande desafio para a capacida-
de atual da UAVC de receber e orientar estes doentes, 
sobretudo pela parca capacidade de resposta no 
pós-alta, culminando em aumentos desnecessários da 
demora média de internamento e as consequências 
deletérias que dela advêm”. No futuro pretendem 
desenvolver estruturas de ambulatório que permitam 

NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Neurologia 3

• Medicina Interna 2

• Fisiatria 1

• Enfermagem 22 (2 de reabilitação)

• Assistente social 1

• Nutrição 1

Doentes atendidos 
em 2016 

378

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

97

Número de camas 12

Média de internamento 
em dias

12

Trombólises 46

Trombectomias 12

a célere avaliação e tratamento dos doentes com 
AITs ou “stroke minor”. “São projetos da Unidade de 
AVC o desenvolvimento de competências na área 
de neurossonologia e a criação de consulta urgente 
de AIT” conclui o Dr. Mário Rui Silva.

    CONTACTOS: Av. da Noruega, 5000-508 Vila Real | tel.: 259 300 500 | fax: 259 300 503
                             email: admin@chtmad.min-saude.pt | site: www.chtmad.min-saude.pt

O envelhecimento da população é 
um dos desafios apontados pelo 
coordenador da Unidade: “a evo-
lução demográfica e o consequen-
te envelhecimento populacional 
constituirá um grande desafio para 
a capacidade atual da UAVC de rece-
ber e orientar estes doentes
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Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

EQUIPA: Vítor Fagundes (internista e coordenador da UAVC) | Anabela Silva (internista) | Vera Moreira (internista) 
| André Paupério (internista) | Luís Nogueira (internista) | João Rocha (neurologista).

INTRODUÇÃO

Criada em 2009, a UAVC do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, em Penafiel, está integrada no Ser-
viço de Medicina Interna. No mesmo ano, foi também 
implementada a Via Verde AVC.

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
• Existe uma visita médica diária por uma equipa 
multidisciplinar que conta com quatro assistentes 
hospitalares de Medicina Interna, um assistente 
hospitalar de Neurologia e apoio de uma assistente 
social, sem esquecer os elementos de enfermagem 
com formação específica. As especialidades de 
Cardiologia, Cirurgia Vascular, Medicina Física e Reabi-
litação, Psiquiatria e Imunohemoterapia dão apoio 
em regime de consultadoria. 

• A equipa da Unidade de Cuidados Intermédios do 
Serviço de Urgência é responsável pela Via verde AVC 
no Serviço de Urgência.

Para além do funcionamento da própria UAVC 
no tratamento de doentes, o Dr. Vítor Fagundes, 
coordenador da Unidade, destaca a implementação 
de ações dirigidas ao público geral. “Está a decorrer 
uma campanha de sensibilização da população em 

PARA ALÉM DA UAVC

todos os Centros de Saúde dos três ACES da área de 
influência do CHTS, sob o mote ‘AVC - Guarde (n)a 
sua memória: ligue a tempo 112’”.
Relativamente à atividade investigacional da UAVC, 
o médico internista destaca a atribuição do “Prémio 
de mérito AVC, Inovação e Dinamismo 2016” do 
Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral da 
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna a esta 
UAVC pelos trabalhos propostos e apresentados no 
Congresso do NEDVC.

DESAFIOS PARA O FUTURO
Para o futuro, o Dr. Vítor Fagundes aponta como 
objetivos o aumento do número de doentes admi-
tidos através da Via Verde AVC do INEM, bem como 
o número de doentes submetidos a trombólise 
endovenosa e trombectomia.

Está a decorrer uma campanha de 
sensibilização da população em 
todos os Centros de Saúde dos três 
ACES da área de influência do CHTS, 
sob o mote ‘AVC - Guarde (n)a sua 
memória: ligue a tempo 112’
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NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Medicina interna 5

• Neurologia 1

Doentes atendidos 
em 2016

412

Doentes atendidos pela 
Via Verde em 2016

159

Número de camas
8 (4 agudos e
 4 subagudos)

Doentes atendidos em 
2016 após trombólise
endovenosa 

31

Doentes atendidos 
em 2016 após 
trombectomia mecânica

11

    CONTACTOS: Av. do Hospital Padre Américo, Nº210, Gilhufe, 4564-007 Penafiel | tel.: 255 714 000  
    fax: 255 714 014 | email: administracao@chts.min-saude.pt | site: www.chtamegasousa.pt

Sabia que a Sociedade Portu-
guesa do Acidente Vascular 
Cerebral lançou, este ano, um 
vídeo educativo sobre AVC 
especialmente vocacionado 
para jovens e crianças que ex-
plica, através de um ambiente 
ilustrado em sala de aula, os 
sinais de alerta de AVC?

VÍDEO DIDÁTICO PARA JOVENS E CRIANÇAS: 

UMA FORMA FÁCIL PARA FALAR DE AVC!

Numa linguagem simples e personificando um jovem que fala para jovens, 
este é um recurso multimédia ideal para a sensibilização em escolas ou ações 
dirigidas a esta faixa etária.  Aceda aqui o vídeo e divulgue-o como ferramenta 
de sensibilização.
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Centro Hospitalar de são João

Para falarmos sobre a Unidade de AVC do Hospital 
de São João, criada em 2006, temos de recuar a 
1996, aquando o surgimento do Grupo de Doença 
Vascular Cerebral do Hospital de São João, iniciado 
pelo Dr. Raimundo Martins. Trata-se de “um grupo 
multidisciplinar com colaboração de Neurologia, 
Medicina Interna e Medicina Física e de Reabilitação”, 
explica a Prof.ª Doutora Elsa Azevedo, coordenadora 
atual deste grupo, que implementou uma consulta 
multidisciplinar sobre Doença Vascular Cerebral 
(DVC), numa altura em que “a UAVC já estava a ser 
projetada”. Veio efetivamente a abrir em 2006, após 
ter sido implementada a Via Verde AVC em 2004 e, 
no ano anterior, ter iniciado o tratamento fibrinolítico 
(assim que foi aprovado na Europa). “Desde 2004, 
com o início da Via Verde AVC, passámos a ter um in-
ternamento neurovascular no Serviço de Neurologia 
destinado à monitorização de doentes tratados com 
fibrinólise”, mantendo-se, após a abertura da atual 
UAVC no hospital, como “internamento específico 
neurovascular para casos mais estáveis”, especifica 

a especialista. A UAVC, dispondo de 9 camas com 
enfermagem contínua e de reabilitação, com um 
médico presente 24h, resulta de uma parceria entre 
os serviços de Medicina Interna e de Neurologia, com 
o apoio da Medicina Física e Reabilitação, modelo que 
se mantém até hoje. O grupo de DVC integra várias 
estruturas que se articulam entre si: a VVAVC no S. 
Urgência; a UAVC para o internamento agudo; inter-
namento neurovascular na Neurologia (embora o S. 
de Medicina Interna interne grande parte dos doen-
tes que não têm vagas na UAVC, ou após interna-
mento nesta); a Unidade de Neurossonologia; e ainda 
uma consulta multidisciplinar com neurologistas e 
internistas dedicados ao AVC. A principal dificuldade 
que permanecia até recentemente prendia-se com 
a impossibilidade de fazer tratamento endovascular 
aos doentes com AVC isquémico agudo. “Estávamos 
à espera que a tromectomia mecânica fosse apro-
vada para começarmos a fazer sistematicamente o 
tratamento nos doentes que cumpram os critérios de 
inclusão”, aponta a responsável do grupo de DVC.

INTRODUÇÃO

EQUIPA: UAVC - Luísa Fonseca (internista e coordenadora da UAVC) | Goreti Moreira (internista) | Guilherme 
Gama (internista) | Paulo Chaves (internista) | Pedro Castro (neurologista) | Marta Carvalho (neurologista) | Pedro 
Abreu (neurologista) | Elsa Azevedo (neurologista e coordenadora do Grupo de DVC) | Fernando Parada (fisiatra) 
| Maria José Festas (fisiatra) | Virgínia Pereira (enfermeira chefe da UAVC, com uma equipa de 18 enfermeiros, 
dos quais 3 de reabilitação, e 8 assistentes operacionais) | Grupo de DVC – além dos mencionados, colaboram 
ainda na restante cadeia de cuidados ao doente com AVC: Maria Luís Silva (neurorradiologista de intervenção) 
| Tiago Parreira (neurorradiologista de intervenção) | Rita Figueiredo (neurorradiologista de intervenção) | Luís 
Augusto (neurorradiologista de intervenção) | Teresa Cardoso (internista) | Teresa Mendonça (neurologista) | 
Técnicos de Cardiopneumologia, Neuropsicóloga, Dietista e Assistente Social. Para além de participarem na Via 
Verde do AVC na Urgência, os internos de Neurologia fazem turnos na UAVC, assim como internos de Medicina 
Interna, com apoio de especialista. O Grupo conta ainda com a colaboração de especialistas de Neurointensivis-
mo, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cardiologia e Imunohemoterapia, entre outros.
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• Após o aviso do CODU ao serviço de urgência e 
a chegada do doente, o neurologista de urgência 
(caso seja até às 20H) ou o especialista que está de 
serviço na UAVC (período noturno) faz uma avaliação 
rápida ao doente, que é depois encaminhado para a 
Unidade de TAC;

• É realizada a TAC para avaliar se se trata de um 
AVC isquémico ou hemorrágico. Estando a primeira 
hipótese confirmada, caso o doente tenha indicação 
inicia de imediato tratamento trombolítico.

• Se houver suspeita de ter uma grande artéria 
ocluída, o doente permanece na unidade de TAC 
para fazer AngioTac e avaliar se é candidato para 
trombectomia mecânica. Caso cumpra os critérios 
para o tratamento de trombectomia mecânica, é 
contactado o neurorradiologista de intervenção 
para realizar o procedimento.

• O doente fica internado na UAVC e, quando sai, é 
encaminhado para o domicílio, para outro hospital, 
para os serviços de retaguarda de Medicina ou de 
Neurologia, ou então segue para o internamento de 
Medicina Física e Reabilitação. Após a alta o doente é 
reavaliado na consulta de Doença  Vascular Cerebral.

COMO FUNCIONA O GDVC/UAVC

Para além da grande atividade assistencial do grupo 
de DVC, para assistir os muitos doentes que chegam 
todos os dias ao hospital, “temos também uma 
forte atividade formativa, já que recebemos médicos 
estagiários de vários hospitais e alunos, sobretudo 
do curso de Medicina da Faculdade de Medicina 
do Porto”, instituição com a qual têm uma grande 
proximidade, fomentando a atividade investigacional 
permanente deste grupo, em diferentes áreas da 
doença vascular cerebral, mas com um “foco especial 
na hemodinâmica cerebral não invasiva”, aponta.
A referir ainda o Curso de Atualização em Doença 
Vascular Cerebral, promovido por este grupo há mais 
de 20 anos, “com um intuito multidisciplinar sempre 
muito orientado para a prática clínica”.
A neurologista refere ainda a criação recente de “um 
grupo de ajuda mútua para os sobreviventes de AVC 
– GAM”, bem como várias ações de sensibilização da 
população, com sessões informativas e rastreios dos 
fatores de risco vasculares, no âmbito do Dia Nacional 
do Doente com AVC e do Dia Mundial do AVC.

PARA ALÉM DA UAVC

    CONTACTOS: Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4202–451 Porto | tel.: 225 512 100 | fax: 225 025 766
                             email: geral@hsjoao.min-saude.pt | site: www.hsjoao.min-saude.pt

A refletir sobre os cuidados prestados aos doentes 
com AVC sobre esta estrutura, a médica aponta 
como área a melhorar a fase da reabilitação. “O 
internamento de MFR não recebe apenas doentes 
com AVC, pelo que por vezes a disponibilidade para 
estes doentes fazerem uma fisiatria mais intensiva 
não é a que gostaríamos”. No entanto, a médica 
aponta que, e em alternativa, os doentes são muitas 
vezes encaminhados para o Centro de Reabilitação 
do Norte. Numa perspetiva mais global, a neuro-
logista afirma que “seria necessário e desejável 
otimizar a comunicação entre os vários centros e 
melhorar o tempo do transporte inter-hospitalar e 
quando há referenciação para tratamento endo-
vascular”. Neste ponto, a telemedicina é apontada 
como uma estratégia eficaz para “permitir maior 
apoio na decisão em relação aos vários tratamen-
tos, nomeadamente para tratamento trombolítico e 
para referenciação para tratamento endovascular”, 
acrescenta. Finaliza a médica dizendo que “continua 
a ser muito importante a informação dirigida à po-
pulação para um rápido reconhecimento dos sinais 
de alerta e a maior utilização do 112”.

DESAFIOS PARA O FUTURO

NÚMEROS

Doentes admitidos 
na UAVC em 2016

689

Doentes admitidos 
pela Via Verde (INEM)

260

Fibrinólises 134

Trombectomias 89
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Hospital geral de santo antónio

EQUIPA: Carlos Correia (neurologista e coordenador da UAVC) | Manuel Correia (diretor do Serviço de Neuro-
logia) | Gabriela Lopes (neurologista) | Rui Felgueiras (neurologista) | Luís Maia (neurologista) | Carlos Andrade 
(neurologista) | João Xavier (diretor do Serviço de Neurorradiologia) | As equipas da Neurorradiologia, da Medi-
cina Física e da Reabilitação e da enfermagem são rotativas. Todos os profissionais destas áreas acabam por 
estar envolvidos na abordagem dos doentes com AVC.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

Criada em 2000, a Unidade de AVC do Hospital de 
Santo António está muito centrada na Neurologia. 
Historicamente “todos os médicos neurologistas 
e internos da especialidade acabavam por estar 
envolvidos na abordagem do doente com AVC”, 
descreve o Dr. Carlos Correia. Segundo o coordena-
dor desta UAVC, conforme a escala do Serviço de 
Neurologia, os especialistas estavam na primeira 
linha de atendimento dos doentes no Serviço de 
Urgência. Estamos divididos por oito equipas de 
dois elementos pelo que, qualquer um de nós está 
habituado a receber estes doentes”.
Já depois de criada a Unidade, essa abordagem 
manteve-se, contudo, no Serviço de Neurologia, 
havia uma equipa muito direcionada para o acompa-
nhamento desses doentes. Na fase inicial, era o Prof. 
Doutor José Castro Lopes que liderava a Unidade, 
acompanhado pelo Prof. Doutor Manuel Correia, pelo 
Dr. Carlos Correia e pela Dr.ª Gabriela Lopes.
Esta equipa foi sofrendo alterações, sobretudo com a 
entrada de novos elementos.
A drenagem dos doentes para Unidades de Cuidados 
Continuados Integrados é uma das principais preo-
cupações do Dr. Carlos Correia, uma vez que, após a 

alta hospitalar, as respostas são insuficientes para as 
necessidades de seguimento dos doentes. O mesmo 
acontece relativamente à reabilitação. “Temos muito 
pouca capacidade de encaixar os doentes em centros 
de Medicina Física e de Reabilitação após a alta hos-
pitalar”, afirma o Dr. Carlos Correia.
Apesar das melhorias verificadas ao longo dos seus 
17 anos de existência, nomeadamente no aumento 
da capacidade de atendimento e do acesso às novas 
tecnologias, o coordenador defende que é preciso 
apostar no essencial, como é o caso do reforço das 
equipas de enfermagem. “É preciso aumentar o 
ratio de enfermeiros por doente. Principalmente 
nos doentes agudos, que implicam uma vigilância e 
atenção mais apertadas”.

•  O doente pode entrar no hospital por duas vias: 
ou através do INEM e, nesse caso, já está ativada a 
Via Verde do AVC e quando chega ao hospital, já tem 
uma equipa à sua espera (enfermagem da triagem e 
neurologista); ou pode entrar pelo Serviço de Urgên-
cia através de um familiar, amigo ou vizinho. Nestes 



N
O

R
T

E

Guia das Unidades de AVC | 19  

PO
RT

O
 

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

casos, os doentes são avaliados através da triagem 
de Manchester e a enfermagem ativa, de imediato, a 
Via Verde do AVC.

•  Após a triagem, o doente vai para a sala laranja, 
onde é feita uma nova avaliação.

•  Daí segue para a TAC onde poderá ser iniciada a 
trombólise.

•  Caso tenha necessidade, vai à Neurorradiologia de 
Intervenção. 

•  Depois de feita a trombectomia, o doente pode ir para 
os Cuidados Intermédios ou para o Serviço de Neurolo-
gia, dependendo da sua recuperação ventilatória.

•  Se não tiver indicação para a Neurorradiologia, o 
doente segue para o Serviço de Neurologia.

Para além da atividade assistencial, a UAVC participa 
em ações de formação e divulgação no âmbito das 
comemorações do Dia Nacional do Doente com AVC, 
com o apoio da SPAVC.
Do ponto de vista investigacional, “desde o início que 
participamos em vários estudos nacionais multicên-
tricos”, tais como o estudo sobre as fibrinólises e, 
mais recentemente, o estudo sobre trombectomia. 
“Estamos também a participar no estudo sobre 
enfartes cerebrais de origem indeterminada”.

Dentro do hospital, o grande desafio passa pela mi-
nimização do tempo de atendimento dos doentes, 
desde a sua entrada pela Urgência até ao momento 
em que recebem o tratamento mais adequado.
Atualmente, o período de espera para fazer trom-
bólise é de 40 minutos. “Já foi mais, mas desejá-
vamos que fosse menos”. Ou seja, “gostaríamos 
de reduzir o tempo do porta agulha”. Igualmente 
importante, seria reduzir o tempo do “porta cate-
ter”, ou seja, aumentar a rapidez do acesso à trom-
bectomia. Neste momento decorrem, em média, 70 
minutos para os doentes fazerem este tratamento”.
Para alcançar estas metas “é preciso apostar na 
sensibilização de todas as equipas e identificar as 
etapas em que perdemos mais tempo para tentar-
mos encurtá-las”, adianta o Dr. Carlos Correia.
Mas “o mais importante é que toda a equipa esteja 

sincronizada como uma orquestra. Desde o 
administrativo que recebe o doente ao enfermei-
ro, passando pelo mensageiro que transporta o 
sangue para análise, o anestesista”.

    CONTACTOS: Largo Prof. Abel Salazar, 4099-001 Porto | tel.: 222 077 500 | fax: 223 320 318
                             email: consadmn@hgsa.min-saude.pt | site: www.chporto.pt

NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Neurologia 6

• Internos de formação 
específica

4

• Enfermagem

Toda a equipa de 
enfermagem do ser-
viço de Neurologia. A 
passagem pela UAVC 

é rotativa.

Doentes atendidos 
em 2015

460

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

172

Número de camas

25 disponíveis no 
Serviço de Neurolo-

gia, das quais 18 (por 
vezes mais) para 
doentes com AVC

Média de internamento 
em dias

12,5

Trombólises 90

Trombectomias 125
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centro hospitalar de vila nova de gaia/espinho

EQUIPA: Miguel Veloso (neurologista e coordenador da UAVC) | Pedro Barros (neurologista) | Henrique Costa 
(neurologista) | Ludovina Paredes (internista) | Tiago Gregório (internista) | Ana Campolargo (fisiatra) | Maria 
João Carvalho (assistente social)  | Dina Matias (nutricionista) | Claúdia Lima (terapeuta da fala) | Maria Augusto 
Heleno (terapeuta da fala) | Carla Gonçalves (enfermeira especialista) | Judite Quartas (enfermeira especialista) 
| De referir ainda internos de especialidade (Neurologia, Medicina Interna, Medicina Física e Reabilitação, Neu-
rorradiologia; Neurocirurgia, Medicina Geral e Familiar) a realizar estágios.

INTRODUÇÃO
Completou 11 anos de existência recentemente e já 
desde 2008 que tem a Via Verde AVC implementa-
da. É a primeira unidade da Europa a ter um centro 
certificado pela European Stroke Organisation 
(ESO) que lhe atribuiu o estatuto de “First Certified 
ESO Stroke Centre”. Também a nível nacional foi 
reconhecida a sua evolução com a atribuição do 
estatuto de Centro de Referência no Tratamento da 
Doença Cerebrovascular pelo Ministério da Saúde. 
Para o Dr. Miguel Veloso, coordenador da Unidade, 
a progressão para o nível A, oferecendo atualmente 
tratamento diferenciado durante 24h, 365 dias por 
ano, “é fruto do aumento progressivo da comple-
xidade, quer da organização, quer dos cuidados 
prestados aos doentes”.

•  A grande maioria dos doentes internados na 
UAVC provém do Serviço de Urgência. Quer da sua 
triagem direta (Via Verde AVC intra-hospitalar) à 
entrada no SU, quer doentes referenciados pelo 
CODU (Via Verde AVC extra-hospitalar) ou ainda 
doentes transferidos de outras unidades hospita-

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

lares para tratamento de fase aguda (trombectomia 
mecânica), já que o nosso Centro Hospitalar é um 
dos dois Centros de Referência da Região Norte no 
tratamento da patologia cerebrovascular. Os restan-
tes doentes são internados via consulta externa para 
investigação ou tratamento eletivo (angioplastias 
carotídeas, tratamento endovascular de MAVs ou 
aneurismas).

•  Os doentes são internados inicialmente (24-48h 
ou até estabilização do seu quadro) na área aguda 
com monitorização contínua dos parâmetros vitais e 
programa de deteção automática de arritmias. São 
avaliados à entrada pela equipa médica, sendo esta-
belecido um plano de investigação e de tratamento. 
No primeiro dia de internamento, os especialistas 
da Medicina Física e de Reabilitação estabelecem o 
plano de reabilitação, é feito o plano nutricional e a 
primeira avaliação da situação social.

•  Após a sua estabilização os doentes passam para a 
enfermaria de “subagudos” (8 camas) da UAVC onde 
continuam a sua investigação e reabilitação.

•  Sempre que clinicamente possível, os doentes ini-
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    CONTACTOS: R. Dr. Francisco de Sá Carneiro, 4400-129 Vila Nova de Gaia | tel.: 227 865 100
    fax: 223 796 060 | email: cachvng@chvng.min-saude.pt | site: www.chvng.min-saude.pt

ciam a reabilitação logo no primeiro dia de admissão. 
A unidade tem apoio diário de fisioterapeutas e de 
uma terapeuta da fala (manhã e tarde dos dias úteis) 
e enfermagem de reabilitação (manhã e tarde dos 
dias úteis e manhãs de fim de semana).

Para além da atividade diária no tratamento de 
doentes na UAVC, “temos participado em ensaios 
multicêntricos internacionais (Promise Study; Na-
vigate AF study) e publicado artigos científicos em 
revistas nacionais e internacionais e protagonizado 
comunicações nos congressos científicos”, adianta o 
médico. A Unidade tem protocolos estabelecidos com 
o Centro de Reabilitação do Norte e Centro de Reabi-
litação Profissional de Gaia (Avaliação e Reabilitação 
Cognitiva) e promove, todos anos, ações de divulga-
ção do AVC junto da população.

PARA ALÉM DA UAVC

NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Neurologia 3

• Medina Interna 2

• Medicina Física 
e de Reabilitação

1

• Assistente social 1

• Nutricionista 1

• Terapia da fala 2

• Enfermagem especializada 2

Doentes atendidos em 2016 535

Número de camas 14

Média de internamento 
em dias

9

Trombólises 92

Trombectomias 122

É a primeira unidade da Europa 
a ter um centro certificado pela 
European Stroke Organisation (ESO) 
que lhe atribuiu o estatuto de “First 
Certified ESO Stroke Centre”. Tam-
bém a nível nacional foi reconheci-
da a sua evolução com a atribuição 
do estatuto de Centro de Referência 
no Tratamento da Doença Cerebro-
vascular pelo Ministério da Saúde
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Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

INTRODUÇÃO COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

PARA ALÉM DA UAVC

EQUIPA: José Mário Roriz (neurologista e coordenador da UAVC) | José Leal Loureiro (neurologista, diretor 
de serviço) | Paula Ribeiro (neurologista) | Carlos Vieira (neurologia) | Peter Grebe (neurologista) | Catarina 
Silva Santos (neurologista) | Eva Brandão (neurologista) | Luís Ruano (neurologista) | Mariana Leitão Marques 
(neurologista) | Joana Leal (Medicina Física e Reabilitação) | Sandra Pinho (assistente social) | Neusa Sá 
(enfermeira chefe).

A UAVC do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga foi 
inaugurada em 2015, embora desde 2007 existam 
protocolos de atuação no internamento, com um 
plano de formação para enfermeiros e médicos. 
Integra o Serviço de Neurologia, com colaboração 
diária de elementos do Serviço de Medicina Física e 
Reabilitação e do Serviço Social. A VVAVC foi imple-
mentada no CHEDV em 2005, por iniciativa do Prof. 
Doutor Vitor Tedim Cruz. O coordenador da UAVC 
Dr. José Mário Roriz vê como principais dificuldades 
sentidas ao longo do tempo o transporte atempa-
do e capacitado dos doentes, o atraso “histórico 
na implementação e consolidação de uma rede de 
prevenção para procedimentos de resgate endovas-
cular emergente” e a “dificuldade em sensibilizar as 
administrações hospitalares para a necessidade do 
reforço de meios humanos e recursos técnicos”. Mas 
nem tudo são problemas: o coordenador considera 
que a ação da UAVC tem contribuído para que atual-
mente a população esteja mais informada; é positivo 
também o alargamento do acesso à UAVC a doentes 
previamente assistidos nos hospitais de Oliveira 
de Azeméis e Ovar, e ainda o número crescente de 
doentes submetidos, desde 2005, a tratamentos de 
reperfusão em fase hiperaguda.

• São tendencialmente admitidos à UAVC todos os 
doentes com AVC agudo e com expectativa de be-
nefício funcional (mRS basal ≤3), a cargo dos vários 
médicos do Serviço de Neurologia.

• Assegurada a realização precoce de ecodoppler 
cervical e transcraniano, a avaliação célere pela MFR 
e Serviço Social e o apoio diário de fisioterapeutas e 
enfermeiros de reabilitação.

• Os casos são discutidos em briefings diários entre 
neurologistas e em duas reuniões multidisciplinares 
semanais envolvendo neurologistas, enfermeiros, 
fisiatras e assistente social.

• Todos os doentes são revistos após alta em consulta 
multidisciplinar de Neurologia, Fisiatria e Enfermagem.

A Unidade tem colaborado com a Associação Por-
tugal AVC na criação e atividade do GAM –  Grupo de 
Ajuda Mútua do CHEDV – e desenvolve também a 
iniciativa ‘Pare o AVC’ para sensibilização quanto aos 
sinais de alerta na rede de contactos dos doentes 
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DESAFIOS PARA O FUTURO

NÚMEROS

    CONTACTOS: Rua Dr. Cândido de Pinho, 4520-211 Santa Maria da Feira | tel.: 256 379 700 
    fax: 256 373 867 | email: hss@hospitalfeira.min-saude.pt | site: www.hospitalfeira.min-saude.pt

O Dr. José Mário Roriz aponta como principais desa-
fios a agilização do transporte inter-hospitalar de 
doentes para procedimentos emergentes de resgate 
endovascular, uma melhor manutenção de registo 
de dados, a obtenção de autorização e recursos para 
assegurar o apoio permanente por um neurologista 
24 horas por dia. Mais apoio administrativo e um 
“alargamento do número de camas monitorizadas, 
com reforço de recursos técnicos”, são também 
referidos como aspetos a alcançar. Será necessário 
concluir o processo de Certificação da ESO, acabar 
de constituir equipa médica própria, com interesse 
e competências específicas em AVC e “impulsionar a 
criação de uma unidade de retaguarda, de equipas 
de apoio domiciliário e/ou de rede de famílias de aco-
lhimento vinculadas ao CHEDV”, frisa o médico.

assistidos no CHEDV. O especialista acrescenta 
que a UAVC tem vindo a “desenvolver protocolos 
de articulação intra-hospitalares com a Medicina 
Intensiva, Medicina Interna, Cardiologia, Neurorradio-
logia, Neurocirurgia e Cirurgia Vascular, mas também 
extra-hospitalares, com a Unidade de Neurorradio-
logia do Centro de Imagiologia Dr. Campos Costa e 
com a equipa de Neurorradiologia de Intervenção do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Participámos 
também em vários ensaios clínicos na área do AVC: 
ECASS3, IST3, Ictus, MACSI, Carolina, Impact-24B, 
Respect-ESUS, Respect-CVT”, acrescenta.

Número de profissionais envolvidos

• Neurologia 8

• Enfermagem 22

• Medicina Física e 
Reabilitação

1

• Assistente Social 1

• Nutricionista 1

• Neuropsicologia 1

Doentes atendidos 
em 2016 

432

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

447 ativações de 
out.2016 a set.2017

Número de camas 12

Média de internamento 
em dias

11

Fibrinólise
média de 60-70 
doentes/ano nos 
últimos 5 anos

Trombectomias

média de 20-30 
doentes/ano subme-
tidos a trombectomia 

IA desde 2015

Tempos médios 
porta-agulha

inferiores a 45’ 
desde 2007

Rating de excelência clí-
nica do Sistema Nacional 
de Avaliação em Saúde

3+

O coordenador Dr. José Mário Roriz 
considera que a ação da UAVC tem 
contribuído para que atualmente a 
população esteja mais informada
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Hospital de São Teotónio

EQUIPA: Ana Gomes (internista e coordenadora da UAVC) | Pedro Ribeiro (internista) | Rui André (neurologista) | 
Ana Gouveia (neurologista) | Jorge Caldas (fisiatra) | Inês Aparício (fisioterapeuta) | Maria José Martino (terapeuta 
da fala) | Florbela Marques (terapia ocupacional) | José Coelho (enfermeiro chefe) | David Ramos (enfermeiro 
de reabilitação) | Marlene Cardoso (enfermeira de reabilitação) | Jorge Amaral (assistente social) | Luíz Ferreira 
(técnico de ecodoppler) | Hermínia Couto (secretária) | A equipa de enfermagem é composta ainda por 21 
enfermeiros, para além dos referidos, e existem na UAVC 8 assistentes operacionais. Da equipa complementar 
fazem parte ainda 9 internistas e 7 internos em formação específica.

Foi criada em 2008, simbolicamente no Dia Nacional 
do Doente com AVC (31 de março) e na mesma data 
foi implementada a Via Verde AVC, “permitindo uma 
abordagem emergente e realização de trombólise 
intravenosa no AVC agudo”, como explica a Dr.ª Ana 
Araújo Gomes, coordenadora da Unidade. Pertence 
exclusivamente ao Serviço de Medicina Interna deste 
hospital, mas conta com a “colaboração preciosa” 
de outros serviços, nomeadamente a Neurologia, 
Neurocirurgia, Neurorradiologia, Cardiologia, Medici-
na Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Cirurgia 
Vascular e Serviço Social. No arranque da Unidade 
foi difícil “formar uma equipa de profissionais dedi-
cada com competência em doença cerebrovascular 
que garantisse assistência aos doentes internados 
e, por outro lado, delinear uma Via Verde de AVC 
intra-hospitalar que possibilitasse um tempo por-
ta-agulha o mais curto possível”, aponta a médica 
internista. Existiram também outros constrangimen-
tos, como a alocação de um número “minimamente 
suficiente de camas à Unidade” e algumas questões 
relacionadas com o equipamento. O percurso “foi 

construído em várias etapas, tendo sempre como 
alvo poder proporcionar os melhores cuidados ao 
doente com AVC”, mas o balanço atual é positivo: 
“hoje sabemos mais, fazemos melhor e mantemos 
o entusiasmo de outrora para nos aperfeiçoar” 
assinala a coordenadora.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• A Unidade de AVC dispõe de oito camas: uma sala 
de doentes agudos com 4 camas e capacidade de 
monitorização contínua e uma sala de subagudos, 
para onde são drenados estes doentes quando es-
tão mais estáveis (habitualmente após 24h a 48h).

• A equipa médica de dois internistas responde à Via 
Verde de AVC e assiste outros doentes com eventos 
vasculares cerebrais no Serviço de Urgência. 

• No período noturno, as intercorrências agudas dos 
doentes internados na UAVC e a Via Verde de AVC 
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ficam ao cuidado da equipa de Medicina Interna do 
Serviço de Urgência (da qual também fazem parte 
todos os médicos da equipa da Unidade).

• Diariamente, os doentes da UAVC são avaliados 
por um fisiatra, por um assistente social e por um 
técnico de cardiopneumologia com diferenciação 
em ecografia vascular e que pertence ao Serviço de 
Cirurgia Vascular. Este realiza ecodoppler cervical aos 
doentes internados.

• Semanalmente, e sempre que necessário, os 
doentes são avaliados pela Neurologia. 

• Todos os doentes após a alta são reavaliados em 
consulta de doença cerebrovascular.

PARA ALÉM DA UAVC
A Unidade vem promovendo algumas atividades para 
a comunidade no Dia Nacional do Doente com AVC, 
“tendo em vista uma melhor informação sobre a 
prevenção e o reconhecimento precoce de sinais de 
AVC e Via Verde”, explicou a especialista de Medicina 
Interna. Foram organizados vários encontros de 
doentes e familiares com AVC servindo de “berço” 
para um grupo de Ajuda Mútua de doentes vítimas 
de AVC no distrito de Viseu. Em 2016, a UAVC de 
Viseu colaborou com UAVC do CHUC, juntamente 
com outros Hospitais da região Centro, num estudo 
observacional sobre a “Era da Trombectomia” e 
têm sido também realizados alguns trabalhos de 
investigação clínica, apresentados em congressos e 
revistas científicas.

DESAFIOS PARA O FUTURO

Considera a Dr.ª Ana Araújo Gomes que “apesar 
do caminho já percorrido, ainda muito há a fazer”. 
Esta UAVC tem como objetivo conseguir realizar 
ecodoppler transcraniano e melhorar algum equi-
pamento, criando ainda uma consulta de acidentes 
isquémicos transitórios, “que garanta uma investiga-
ção e orientação terapêutica mais célere em ambula-
tório, a fim de evitar alguns internamentos”. Preten-
dem, no futuro, aprimorar a intervenção na Via Verde 
de AVC para que esta seja cada vez mais precoce e 
eficaz. Por fim, a médica refere a intenção de investir 
na formação contínua de todos os profissionais “para 
que se possa trabalhar cada vez melhor”.

    CONTACTOS: Av. Rei D. Duarte, 3504-509 Viseu | tel.: 232 420 567 | fax: 232 420 591  
                             email: geral@hstviseu.mi-saude.pt | site: www.hstviseu.min-saude.pt
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NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Medicina Interna
2 (mais 9 em regi-
me complementar)

• Neurologia 2

• Fisiatria 1

• Fisioterapia 1

• Enfermagem
24 (2 enfermeiros 

de reabilitação)

• Assistente social 1

• Nutrição 1

• Terapia Ocupacional 1

• Terapia da fala 1

• Técnico de ecodoppler 1

• Secretariado 1

• Assistência operacional 8

Doentes atendidos 
em 2016 

317 (internados)

Número de camas 8

Média de internamento 
em dias

5

Trombólises 73

Trombectomias 21

Esta UAVC tem como objetivo conse-
guir realizar ecodoppler transcrania-
no e melhorar algum equipamento, 
criando ainda uma consulta de 
acidentes isquémicos transitórios
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Hospital infante d. pedro

EQUIPA: Dulcídia Sá (internista e coordenadora da UAVC) | Rosa Jorge (diretora do Serviço de Medicina) | 
Equipa UAVC em esquema rotativo: Sandra Rodrigues (internista) | Érica Ferreira (internista) | Clarinda Neves 
(internista) | Gorete Jesus (internista) | Tatiana Rodrigues (internista) | Joana Neves (internista) | Colaboração 
com o serviço de Neurologia: José Rente (neurologista) | José Manuel Santos (neurologista) | Francisco Camões 
(neurologista) | Joana Domingos (neurologista) | Liliana Letra (neurologista) | João Gomes (assistente social) | 
Alcida Mendes (fisiatra em regime de colaboração) | José Oliveira (fisiatra em regime de colaboração) | Conceição 
Neves (enfermeira chefe) | Da equipa de enfermagem fazem parte 17 enfermeiros, 3 de reabilitação e 2 
especialistas em enfermagem médico-cirúrgica | Existem ainda outros profissionais em regime de colaboração.

INTRODUÇÃO

A UAVC do Centro Hospitalar Baixo Vouga foi criada 
em 2008, sob direção do serviço de Neurologia, 
com implementação concomitante da Via Verde 
AVC. Recentemente, em agosto de 2016, a UAVC 
passou a estar integrada no Serviço de Medicina 
Interna do hospital, sendo atualmente coordenada 
pela Dr.ª Dulcídia Sá. 
As principais dificuldades apontadas no funciona-
mento da UAVC são “o número de camas insuficien-
te para o número de doentes, bem como falta de 
recursos humanos (equipa médica, de enfermagem 
e auxiliares)”, ou seja, o aumento de doentes não é 
acompanhado pelo aumento de recursos humanos 
e de instalações.

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• O doente entra na urgência e é triado na Via Verde 
AVC intra ou extra-hospitalar e é encaminhado para 
a sala de emergência, onde o médico da Via Verde 

avalia o doente segundo o protocolo estabelecido.

• Dependendo do tempo de evolução da doença, o 
doente é submetido a fibrinólise endovenosa ainda 
na emergência ou na UAVC.

• Os doentes que têm indicação para fazer terapêu-
tica endovascular, dado o protoloco inter-hospitalar 
com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
são encaminhados para fazer trombectomia ou outra 
terapêutica adequada.

“Sob o mote ‘tempo é vida’, celebrámos o Dia Nacio-
nal do Doente com AVC de 2016 com ações de sen-
sibilização e para os profissionais de saúde,  com vá-
rias palestras, não só para médicos, mas envolvendo 
também a Enfermagem”, revelou a Dr.ª Dulcídia Sá. A 
médica destaca também as comunicações dirigidas 
aos cuidadores e familiares dos doentes com AVC. Os 

PARA ALÉM DA UAVC
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elementos da UAVC têm também apresentado traba-
lhos no Congresso Português do AVC e no Congresso 
do Núcleo de Estudos de Doença Vascular Cerebral 
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

DESAFIOS PARA O FUTURO

Para o futuro, “o objetivo passa mesmo por tentar 
aumentar o número de camas e o número de pro-
fissionais envolvidos”, bem como “agilizar de forma 
mais célere o circuito de Via Verde intra-hospitalar”, 
refere a especialista. Por fim, a médica destaca a 
parceria com o projeto europeu Angels, no âmbito 
da qual a UAVC está a ser avaliada do ponto de vista 
prático de forma a dinamizar a UAVC. Nessa sequên-
cia “pretende-se reduzir o tempo porta agulha”.

    CONTACTOS: Av. Artur Ravara, 3814-501 Aveiro | tel.: 234  378 300 | fax: 234 378 395
                             email: sec-geral@hdaveiro.min-saude.pt | site: www.hidpedro.min-saude.pt

NÚMEROS

Doentes tratados 
na UAVC em 2016 

283

Número de Camas 8

Média de internamento 
em dias

8,11

Taxa de ocupação 97,2%

Taxa de mortalidade 3,05%

Para o futuro, “o objetivo passa 
mesmo por tentar aumentar o nú-
mero de camas e o número de pro-
fissionais envolvidos”, bem como 
“agilizar de forma mais célere o 
circuito de Via Verde intra-hospi-
talar”. A médica destaca a parceria 
com o projeto europeu Angels, no 
âmbito da qual a UAVC está a ser 
avaliada do ponto de vista prático 
de forma a dinamizar a UAVC
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Hospital de Sousa Martins

EQUIPA: Nuno Costa (internista e coordenador da UAVC) | João Correia (internista e diretor de serviço) | Heidy 
Cabrera (internista) | Francisco Javier Rós (neurologista) | Susana Abreu (fisiatra e diretora de serviço MFR) | 
Francisco Tavares (fisiatra) | Mónica Lopes Lourenço (terapeuta da fala) | Sara Sanches (terapeuta da fala) | 
Inês Campos (nutricionista) | António Cabral (farmacêutico) | Filipa Cavaleiro (assistente social) | Domingos 
Rodrigues (enfermeiro chefe) | Ricardo Correia (enfermeiro de reabilitação) | Equipa de enfermagem: Tânia 
Leão, Sandra Martins, Cátia Martins, Joana Baia, Marlene Fernandes, Nuno Monteiro, Telma Dias, Rui Guerra, 
Patricia Nobre, Tânia Mendes, Ana Rita Casaca, Tiago Duarte, André Nunes | Assistentes operacionais: Cândida 
Antunes, Fernanda Teixeira, Margarida Fonseca, Natália Costa, Tânia Jesus, Salete Amorim, Lurdes Palmeirão.

INTRODUÇÃO

Esta unidade encontra-se em funcionamento desde 
2009, tendo sido implementada simultaneamente com 
a Via Verde AVC (VV-AVC). É uma unidade de tipo B, 
integrada no serviço de Medicina Interna e coordenada 
pelo Dr. Nuno Eduardo Costa. Conta com um médico 
assistencial permanente no internamento, a Dra. Heidy 
Cabrera Piñeros (Medicina Interna) e uma escala de 
serviço à urgência de AVC, garantindo o funcionamento 
da VV-AVC 24 horas por dia. A UAVC da Guarda tem 
tido, ao longo destes anos, “algumas dificuldades por 
falta de recursos humanos assistenciais”. Por outro 
lado, a distância geográfica com o centro de referên-
cia para o tratamento endovascular e as dificuldades 
associadas ao transporte inter-hospitalar “também 
são situações a considerar e a melhorar para diminuir 
os tempos de acesso ao tratamento”. Ainda assim, o 
balanço geral é positivo: “estamos a crescer, a formar, a 
educar, e temos tido uma grande evolução em relação 
aos indicadores de qualidade como por exemplo: o 
aumento progressivo do número de tratamentos de 
fibrinólise e referenciação endovascular, a diminuição da 
taxa de mortalidade, o aumento do número de doentes 
internados e a diminuição do tempo de internamento”. 
A aposta na reabilitação é outro dos pontos referidos 

pelo coordenador, que considera que o trabalho con-
junto dos enfermeiros especialistas e as fisioterapeutas 
“permite atualmente que os utentes realizem cada 
vez mais e mais precocemente os tratamentos diários 
na enfermaria”. A capacidade de realizar os exames 
complementares de diagnóstico tem sido igualmente 
otimizada, sendo mais célere ao longo dos anos. 

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
• A equipa médica da VV-AVC recebe e orienta os 
doentes na Sala de Emergência provenientes da 
ativação pré-hospitalar.

• São efetivados os protocolos, verificados os pro-
cedimentos e, após avaliação inicial, realizados os 
exames complementares de diagnóstico (análises, 
TAC-CE e angioTAC), tomam-se as decisões clínicas e 
terapêuticas, segundo os casos:
- No AVC isquémico, se indicado, procede-se ao trata-
mento fibrinolítico e encaminhamento para interven-
ção endovascular após realização de teleconsulta e 
avaliação por telemedicina com o Hospital Central de 
referência. Os doentes com necessidade de tratamento 
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A unidade de AVC, através da equipa de enfermagem, 
organiza e divulga material educativo, faz ações de 
sensibilização à população geral, tendo efetuado 
recentemente, aquando das comemorações do dia 
do doente com AVC, um cartaz/poster alegórico aos 
5 “F´s” da Guarda em sugestiva alusão aos 5 “F´s” de 
alerta do AVC. Também implementou o manual de 
boas práticas e os protocolos de internamento.  Des-
taca-se ainda a pequena reunião que é feita com os 
cuidadores do doente cujo objetivo é esclarecer sobre 
os sinais de alerta do AVC, a via verde e o controlo dos 
fatores de risco vascular modificáveis. Em relação à 
formação e atividade científica, devido a uma parceria 
com a Universidade da Beira Interior (UBI), tem-se efe-
tuado e orientado teses finais de mestrado integrado 
do curso de Medicina, assim como a colaboração em 
teses de doutoramento em Neurociências; também 
orientam estágios de medicina, sendo que a equipa da 
UAVC conta com professores e assistentes convida-
dos, a tempo parcial, pertencentes à UBI. De referir 
também a participação em publicações e no recente 
estudo regional – Telestroke – com o Hospital de 
Coimbra e outros hospitais da região Centro. Por fim, 
através desta UAVC, O Hospital Sousa Martins come-
çou recentemente a avaliação regular do tratamento 

PARA ALÉM DA UAVC

    CONTACTOS: Av. Rainha D. Amélia, 6301-857 Guarda | tel.:271 200 376 | fax: 271 223 104
                             email: unidade.avc@ulsguarda.min-saude.pt | site: www.ulsguarda.min-saude.pt

do AVC agudo pelo Sistema Nacional de Avaliação 
em Saúde (SINAS), no âmbito do desenvolvimen-
to de critérios de qualidade, também ao abrigo 
do programa nacional de acreditação em saúde. 
Abraçaram, conjuntamente, um projeto europeu, a 
iniciativa Angels, e passo a passo, estão a percorrer 
o caminho de oferecer uma melhor qualidade na 
prestação de cuidados médicos aos utentes com 
AVC de uma maneira mais rápida e eficaz.

DESAFIOS PARA O FUTURO

por Neurocirurgia são, da mesma forma, referenciados 
para o Hospital respetivo. Todos os doentes subme-
tidos a tratamento fibrinolítico que não são encami-
nhados para outros serviços (UCIP, por exemplo) são 
admitidos na U-AVC, assim como os doentes com 
AVC agudo provenientes do SU que reúnam critérios 
de internamento. A U-AVC recebe também doentes 
por transferência interna após sofrerem AVC noutros 
serviços e ainda, por transferência inter-hospitalar, de 
doentes com AVC agudo que receberam atendimento 
inicial noutro hospital e são posteriormente transferi-
dos para a sua área de residência na Guarda.

• Uma vez no internamento o doente é continuamente 
monitorizado e recebe cuidados de tratamento agudo, 
inicia estudo complementar, e tem avaliação através 
de visita médica diária e da equipa multidisciplinar.

• Após a alta, os doentes são direcionados para o 
domicílio ou para outros serviços, nomeadamen-
te Medicina Interna, sector A ou B, Neurologia ou, 
menos frequentemente, para a rede de Cuidados 
Continuados Integrados. Posteriormente, são acom-
panhados na Consulta Externa de AVC.

No futuro pretendem continuar a insistir na sensibi-
lização das diretivas e administrações para o refor-
ço da equipa com vista a disponibilizar mais recur-
sos humanos e técnicos. Pretendem implementar 
novos protocolos de remissão com a Neurocirurgia 
através de teleconsulta com os hospitais de refe-
rência, efetivar a monitorização e otimização do 
registo de dados e realizar RM-CE no próprio Hos-
pital, já que existe “um aparelho novo disponível, 
mas ainda sem um protocolo de telemedicina com 
Neurorradiologia, o que provoca que, na atualidade, 
os doentes continuem a deslocar-se a um centro 
convencionado na mesma cidade”. Querem ainda 
aumentar e alargar a atividade científica, a vertente 
investigacional e as ações de formação na etapa 
pré-hospitalar aos Centros de Saúde, bombeiros 
e à população em geral, apostando na formação 
contínua de todos os profissionais envolvidos. 
Querem também implantar o núcleo da Guarda da 
associação Portugal AVC e um grupo de ajuda mú-
tua para, através destes, oferecer um maior apoio 
aos doentes, às suas famílias e cuidadores.

NÚMEROS

Doentes internados 
na UAVC em 2016

249

Taxa de mortalidade 2,9 %

Número de Camas 8

Média de internamento 
em dias

8

Trombólises 27

Trombectomias 7
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centro hospitalar cova da beira

EQUIPA: Fátima Paiva (internista, intensivista e coordenadora da UAVC) | Francisco Alvarez (neurologista) 
| Carlos Lino (internista) | Arminda Pinto (enfermeira chefe) | Virgínia Oliveira (enfermeira) | Cláudia Marisa 
Mingote (enfermeira) | Florbela Carrão Perez (enfermeira) | Maria Judite Saraiva (enfermeira) | Paulo Antunes 
(enfermeiro) | Anabela Luís (enfermeira) | Sara José (enfermeira) | Tânia Pinto (enfermeira) | Catarina Gonçalves 
(enfermeira) | Rosa Coelho (enfermeira) | Carla Rocha (enfermeira) | Marta Rodrigues (enfermeira) | Isac Silva 
(enfermeiro) | Sónia Reis (enfermeira) | Sara Lucas (assistente operacional) | Maria Eugénia Rogeiro (assistente 
operacional) | Hélder Albuquerque (assistente operacional) | Susana Reis (assistente operacional) | Antero 
Cebola (assistente operacional) | Maria Isabel Soares (assistente operacional) | Carlos Lourenço (assistente 
técnico) | Sílvia Almeida (terapeuta da fala) | Teresa Nave (assistente social).

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

PARA ALÉM DA UAVC

A UAVC do Centro Hospitalar Cova da Beira, na Co-
vilhã, abriu em 2004 e, em junho de 2006, iniciou a 
trombólise e a Viva Verde AVC. No começo da UAVC, 
conforme explica a Dr.ª Fátima Paiva, coordena-
dora da Unidade, não existia TAC, pelo que a UAVC 
recorria com frequência à telemedicina. Atualmente, 
esta UAVC está integrada no Serviço de Cuidados 
Intensivos e possui Via Verde 24 horas por dia. Uma 
das grandes dificuldades salientada pela médica “é 
a distância das aldeias ou cidades ao hospital, o que 
prejudica muito o tratamento, já que, muitas vezes, 
o doente chega ao hospital tarde demais”.

•  Ativada a Via Verde extra-hospitalar pelo INEM ou 
intra-hospitalar na triagem Manchester, o neurolo-
gista de urgência é contactado e observa o doente 
na sala de reanimação. 

•  Após realização de TAC e indicação para fazer trom-

bólise, o doente passa para a Unidade ou, se for indi-
cado para terapêutica endovascular, será referenciado 
para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 
Se o doente não cumprir os critérios para este tipo de 
tratamento, passa automaticamente para a UAVC.

•  Depois, os doentes iniciam a fase de reabilitação 
na Unidade com o fisiatra, a terapeuta da fala e 
fisioterapeuta.

Na altura da criação da UAVC, foi implementado um 
registo que tem servido como base de dados para 
vários projetos de investigação, incluindo teses de 
mestrado, explica a especialista. A Dr.ª Fátima Paiva 
destaca ainda que, no âmbito do último Congresso 
Português do AVC, lhes foi atribuído um prémio 
de mérito relacionado com a investigação que 
desenvolvem. No que toca a atividades para a po-
pulação, sempre houve um esforço da equipa para 
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sensibilizar para os sinais de alerta e prevenção do 
AVC: “temos agora um programa muito giro com 
peças de teatro, que já foi implementado há uns 
seis anos, junto das escolas dos mais pequenos em 
que são explicados os sintomas e os procedimentos 
em caso de AVC”. A médica avança que também 
têm desenvolvido algumas atividades dentro do 
hospital, dirigidas aos profissionais de saúde, em 
que se testam os conhecimentos.

Os desafios para o futuro desta UAVC prendem-se 
com o crescimento da UAVC para uma prestação de 
cuidados cada vez mais completa e eficiente. Preten-
dem também continuar a investir na divulgação dos 
fatores de risco e sintomas do AVC, tanto junto da po-
pulação como dos profissionais de saúde do hospital.

NÚMEROS

Número de profissionais envolvidos

• Medicina intensiva 1

• Neurologia 1 (em regime de apoio) 

• Enfermagem 15 (em regime de apoio)

• Auxiliares de 
ação médica

7

• Secretariado 1

• Assistente social 1

• Terapia da fala 1

• Fisioterapia 1

Doentes atendidos 
em 2016 

321

Número de camas 10

Média de internamento 
em dias

11

Fibrinólise 17

    CONTACTOS: Quinta do Alvito, 6200-251 Covilhã | tel.: 275 330 000 | fax: 275 330 001
                             email: administracao@chcbeira.min-saude.pt | site: www.chcbeira.min-saude.pt

No começo da UAVC, conforme 
explica a Dr.ª Fátima Paiva, 
coordenadora da Unidade, não 
existia TAC, pelo que a UAVC 
recorria com frequência à 
telemedicina. Atualmente, esta 
UAVC está integrada no Serviço de 
Cuidados Intensivos e possui Via 
Verde 24 horas por dia
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

EQUIPA: João Sargento Freitas (neurologista e coordenador da UAVC) | Fernando Silva (neurologista) | 
Gustavo Cordeiro (neurologista) | Cristina Machado (neurologista) | Bruno Rodrigues (neurologista) | Carmo 
Macário (neurologista) | Carla Cecília (neurologista) | José Coelho (interno de Neurologia) | Ricardo Varela 
(interno de Neurologia).

INTRODUÇÃO

A Unidade de AVC do Centro Hospitalar e Universitá-
rio de Coimbra surgiu em 2002 integrada no Serviço 
de Neurologia do CHUC, ano em que foi também 
implementada a Via Verde AVC. Analisando estes 
15 anos de existência da UAVC, o Dr. João Sargento 
Freitas, coordenador da Unidade, considera que “a 
UAVC tem tido um crescimento sustentado e gradual 
nos cuidados médicos, na diferenciação de tratamen-
tos e ainda na investigação clínica. Verificou-se um 
alargamento funcional significativo destes cuidados 
com a introdução da trombectomia, envolvendo a 
criação da Via Verde da região centro para orientação 
em teleconsulta de todos os doentes com patologia 
cerebrovascular aguda nesta região”, acrescentou 
o especialista. Esta é, assim, a única UAVC na região 
habilitada a realizar trombectomia mecânica, com 
base numa estreita colaboração com a Unidade de 
Neurorradiologia de Intervenção, funcionando por 
isso como um ponto convergente de oito hospi-
tais da região centro, a fim de constituir uma rede 
assistencial coordenada pela Administração Regional 
de Saúde do Centro e com a participação do INEM. 
Característica desta Unidade em relação às restantes 
é que todos os médicos da equipa são neurologistas 
(ou internos de Neurologia), dispondo a Unidade de 
um médico neurologista de serviço 24 horas por dia.

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• O médico de serviço na Unidade de AVC é responsá-
vel pela observação e orientação terapêutica de todos 
os doentes com patologia cerebrovascular aguda que 
são admitidos em janela para terapêutica reperfusora.

• Todos os doentes submetidos a tratamento reper-
fusor (endovenoso ou intra-arterial) são internados 
na UAVC. Nos primeiros dias de internamento, os 
cuidados de fase subaguda visam que o doente se 
mantenha estável hemodinamicamente.

• A enfermaria Neurologia-C existe em espaço 
contíguo à UAVC, sendo os doentes preferencial-
mente encaminhados para esta enfermaria em fase 
subaguda para reabilitação, continuação de cuidados 
e investigação complementar. 

Para além da atividade diária na UAVC na abordagem 
dos doentes agudos, Coimbra é também um dos 
locais onde são realizadas atividades de sensibi-
lização dirigidas ao público geral. “Realização de 
‘Caminhadas pelo AVC’, divulgação de informação, 
campanhas de controlo de fatores de risco”, são 
alguns dos exemplos referidos pelo neurologista 

PARA ALÉM DA UAVC
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como atividades implementadas pela UAVC em dias 
dedicados ao AVC, todos os anos.
O Dr. João Sargento Freitas acrescenta também que “a 
Unidade de AVC articula-se diretamente com o Hospital 
Rovisco Pais para encaminhamento direto de doentes 
para a fase da reabilitação”, acrescentando que “existe 
ainda articulação com as diferentes Unidades de Cuida-
dos Continuados da região centro”.
A atividade investigacional não fica esquecida nesta Uni-
dade, sendo as principais áreas de interesse científico 
a “hemodinâmica da fase aguda do AVC, terapêuticas 
celulares para o tratamento de AVC e mecanismos 
etiológicos de AVC”, conforme refere o especialista.
De destacar ainda a colaboração científica com 
instituições de investigação, tais como o Instituto de 
Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde) o Centro de 
Neurociências e Biologia Celular e Biocant.

NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Neurologia 7 (+2 internos) 

• Enfermagem 38

• Assistentes operacionais 11

• Secretária administrativa 1

Doentes atendidos 
em 2016 

702

Número de Camas 8

Média de internamento 
em dias

2,87

Trombólises em 2016 198

Trombectomias em 2016 166

    CONTACTOS: Av. Bissaya Barreto, Praceta Prof. Mota Pinto. 3000-075 Coimbra | tel.: 239 484 120
    fax: 239 823 097 | email: casec@huc.min-saude.pt | site: www.huc.min-saude.pt

“A UAVC tem tido um crescimento 
sustentado e gradual nos cuidados 
médicos, na diferenciação 
de tratamentos e ainda na 
investigação clínica”
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hospital amato lusitano

EQUIPA: Maria Eugénia André (Assistente hospitalar graduada sénior de Medicina Interna) | Fernanda 
Ventura (internista) | Raquel David (internista) | Alexandre Louro (internista) | Rui Isidoro (interno de Medicina 
Interna) | Carlos Almeida (enfermeiro chefe e especialista em enfermagem médico-cirúrgica) | Andreia 
Domingues (enfermeira de reabilitação) | Carlos Gonçalves (enfermeiro de reabilitação) | Emanuela Alves 
(enfermeira de reabilitação) | Joana Grilo (enfermeira de reabilitação) | João Antunes (enfermagem médico-
cirúrgica) | Soraia Campos (enfermagem médico-cirúrgica) | Alexandre Paralta (enfermeiro) | Ana Taborda 
(enfermeira) | Catarina Rodrigues (enfermeira) | Filipa Amaro (cuidados paliativos) | Filipe Nunes (enfermeiro) 
| Florbela Vicente (enfermeira) | Gina Páscoa (Gerontologia) | Hugo Caldeira (enfermeiro) | Joana Manteigas 
(enfermeira) | Catarina Ramalho (enfermeira) | Patrícia Rolo (enfermeira) | Paula Serra (Cuidados Paliativos) 
| Rui Alves (enfermeiro) | Sílvia Rato (enfermeira) | António Domingues (assistente operacional) | Bruno 
Pinto (assistente operacional) | Carla Monteiro (assistente operacional) | Carminda Sanches (assistente 
operacional) | Otília Roque (assistente operacional) | Irene Fonseca (assistente técnica) | Carla Mestre 
(assistente social) | José Tomás (neurologista com funções de consultoria na UAVC) | Guida Barata (Medicina 
Física e de Reabilitação com funções de consultoria na UAVC).

Criadas em 2007, a Unidade de AVC e a Via Verde do 
AVC do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, 
envolvem, atualmente, os Serviços de Medicina Inter-
na, Neurologia e Medicina Física e de Reabilitação. 
Ao longo dos seus 10 anos de existência, a UAVC tem-
-se deparado com algumas dificuldades, nomeada-
mente na “articulação da Via Verde intra e extra-
-hospitalar”, como descreve a Dr.ª Eugénia André, 
a “identificação atempada dos casos pela CODU”, o 
“cumprimento dos protocolos no menor tempo pos-
sível”, e “o comprometimento do tratamento invasivo 
pela distância da Unidade de AVC de referência, nos 
CHUC”, acrescenta a diretora do Serviço de Medicina 
Interna e coordenadora da UAVC. No entanto, ao lon-
go dos anos vários indicadores têm vindo a melhorar: 
“a diminuição de novos casos, um maior conhecimen-
to das guidelines por parte dos profissionais, uma 

população mais informada, a diminuição do número 
e gravidade das sequelas pelo acesso às terapêuticas 
de emergência e uma intervenção mais atempada e 
multidisciplinar”, aponta a Dr.ª Eugénia André.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

•  São admitidos na UAVC os doentes com AVC isquémi-
co ou hemorrágico com menos de 24 horas de evolução. 
Poderão ser admitidos doentes cujo início dos sinto-
mas ocorreu há mais tempo no caso de instabilidade 
neurológica ou hemodinâmica – acidentes isquémicos 
transitórios (AIT) de repetição ou com risco elevado de 
recorrência (cardioembolismo ou estenose carotídea).  

•  Não são admitidos nesta UAVC doentes com indica-
ção objetiva para admissão em Unidade de Cuidados 
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Intensivos; portadores de doenças concomitantes 
graves ou mortais ou comorbilidades que condicio-
nem uma esperança de vida inferior a seis meses. 
Também não são admitidos doentes com demências 
ou incapacidade anterior grave, nem doentes com 
lesão cerebral irreversível.

•  Na fase aguda do AVC, os doentes devem ser 
mantidos em ambiente sossegado, com permanente 
avaliação da capacidade de comunicação.

•  Mediante as indicações de cada doente, pode ser 
recomendada terapêutica cirúrgica, e prevenção e 
tratamento de complicações.

• Na fase subaguda são implementadas medidas 
de prevenção secundária e é iniciado o programa de 
reabilitação.

A UAVC do Hospital Amato Lusitano tem desenvolvido 
campanhas de sensibilização dirigidas à população 
no Dia Nacional e no Dia Mundial do Doente com AVC, 
através de rastreios de rua, programa de rádio, artigos 
em jornais regionais e distribuição de panfletos. A 
Unidade está ligada à Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e ao Centro de Reabilitação da 
região Centro Rovisco Pais através do Serviço de Me-
dicina Física e de Reabilitação do Hospital Amato Lu-
sitano. No que respeita à investigação, “está em curso 
um estudo comparativo sobre infeções (respiratórias e 
urinárias) em doentes após AVC isquémico internados 
no serviço antes e após implementação da Unidade de 
AVC”, descreve a Dr.ª Eugénia André.

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO
Um dos principais desafios para o futuro é sinalizar 
os problemas que estão por resolver. “Em termos 

    CONTACTOS: Av. Pedro Álvares Cabral, 6000-085 Castelo Branco | tel.: 272 000 272
    fax: 272 000 257 | email: geral@hal.min-saude.pt | site: www.hal.min-saude.pt

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 4

• Neurologia 1

• Medicina Física e Reabilitação 1

• Interno de Medicina Interna 1

• Enfermagem de reabilitação 4

• Enfermagem médico-cirúrgica 2

• Assistentes operacionais 6

• Assistentes técnicos 1

• Assistente social 1

Doentes atendidos 
em 2016

214

AVC isquémico 79,9%

AVC hemorrágico 15%

AIT 5,1%

Idade média dos doentes 77

Taxa de ativação da Via Verde 5,6%

Número de camas
4 agudos 

+ 6 pós agudos

Média de internamento em dias 7,58

Taxa de Ocupação 48,61%

Taxa de Mortalidade 5%

Trombólises 18

NÚMEROS

organizativos estamos a desenvolver critérios 
de qualidade ao abrigo do programa nacional de 
acreditação em saúde da DGS”, finaliza.
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Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

EQUIPA: Não existe uma equipa fixa de UAVC, uma vez que os doentes são vistos pelo staff da Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) e pela Neurologia | Ana Amélia Pinto (neurologista e coordenadora da 
UAVC) | Isabel Serra (coordenadora da UCIP) | Paulo Freitas (diretor da UCIP) | Catarina Matos (fisiatra).

A Unidade de AVC do Hospital Prof. Doutor Fernando 
da Fonseca foi inaugurada no dia 15 de setembro 
de 2003, estando integrada funcionalmente na 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP). 
Está localizada no piso 2, e tem quatro camas com 
possibilidade de monitorização invasiva e não-in-
vasiva e ventilação mecânica. Conforme explica a 
coordenadora a UAVC, Dr.ª Amélia Pinto, “a Unidade 
funciona com o quadro médico da UCIP e com apoio 
da Neurologia das 8-20h, sendo apenas neste 
horário que são recebidas as Vias Verdes AVC. Tem 
apoio diário de Reabilitação Física e Terapia da Fala e 
possui ecógrafo próprio para realizar ecocardiograma 
TT e ecodoppler dos vasos do pescoço”.

• Os doentes com AVC agudo (menos de 6h de 
evolução) - Via Verde AVC - entram diretamente na 
Reanimação do SU onde, entre as 8-20h, são avalia-
dos pela neurologista de urgência.

• O doente segue imediatamente para a Imagiologia 
onde faz TAC CE e Angio-TAC intracraniana e dos 
vasos supra-aórticos.

• Se o doente tem critérios para terapêutica 

endovascular é feito o contacto com hospital central 
escalado, voltando o doente para a reanimação onde 
começa a terapêutica com rTPA caso esteja indicado, 
e sendo posteriormente transferido.

• Se doente não tem critérios para terapêutica endo-
vascular fica internado na UAD. 

A Dr.ª Ana Amélia Pinto explica que o principal desafio 
para o futuro é “os doentes serem enviados pelo 
INEM” sublinhando, à semelhança de outras UAVC, a 
escassez de recursos humanos e tecnológicos.

“A Unidade funciona com o quadro 
médico da UCIP e com apoio da 
Neurologia das 8-20h, sendo ape-
nas neste horário que são recebidas 
as Vias Verdes AVC. Tem apoio diário 
de Reabilitação Física e Terapia da 
Fala e possui ecógrafo próprio”
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Doentes atendidos 
em 2016 

75

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

32

Número de Camas 4

Fibronólises 10

Doentes enviados 
para craniectomia 
descompressiva

1

    CONTACTOS: IC19, 2720-276 Amadora | tel.: 214 348 200 | fax: 214 345 566 
                            email: sec.geral@hff.min-saude.pt | site: www.hff.min-saude.pt

JÁ CONHECE A STROKE.PT?

É a revista informativa da 
Sociedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cerebral 
que acompanhas as princi-
pais atividades da SPAVC, 
dando destaque aos avanços 
científicos na área do AVC, 
às distinções no âmbito dos 
cuidados prestados a estes 
doentes e aos novos concei-
tos emergentes nesta área.

Se é sócio da SPAVC e não 
recebe a revista, mas gostaria 
de receber um exemplar na sua 
morada, contacte geral@raiox.pt
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Hospital de São José

EQUIPA: Ana Paiva Nunes (internista e coordenadora da UAVC) | Alberto Fior (internista) | Marisa Mariano 
(internista) | Patrícia Ferreira (internista) | Sofia Galego (internista) | Bruno Maia (neurologista) | Cristina Sousa 
(neurologista).

Criada em 2003, a UAVC do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central implementou a Via Verde AVC sensi-
velmente três anos depois. Esta unidade insere-se 
no “Centro de AVC” que é composto pela Unidade de 
AVC, Unidade de Neurorradiologia de Intervenção, La-
boratório de Neurossonologia e Consultas Externas 
(Doença CerebroVascular, Doença Carotídea e AIT). É 
uma das poucas UAVCs no país que tem “um quadro 
próprio de médicos e enfermeiros que asseguram 
a atividade 24h dia nos 365 dias do ano”, explica 
a Dr.ª Ana Paiva Nunes, coordenadora da Unidade, 
apontando como principal dificuldade neste percurso 
a “incapacidade das administrações em reconhecer 
a importância do tratamento destes doentes e de 
investir tanto em pessoal como em infraestruturas”.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• Assim que é ativada a Via Verde AVC no Hospital de 
São José, o doente passa primeiro pela triagem para 
aferir se não existe risco de vida. Caso esteja estável, 
a equipa de emergência pré-hospitalar encaminha o 
doente para a sala de TAC.

• É feita a monitorização, a colheita de informa-
ção clínica complementar, a avaliação do quadro 
neurológico e a preparação para realização de TAC e 

do eventual tratamento. Após a TAC, na ausência de 
contraindicação e se o doente estiver na janela de 
tempo adequada, é iniciada trombólise de imediato. 

• Posteriormente, é efetuada a angioTC e, caso haja 
indicação para a realização de angiografia cerebral 
para remover o coágulo, existem duas opções: o 
doente segue diretamente para a sala de angiogra-
fia, se o Centro Hospitalar de Lisboa Central estiver 
de prevenção; ou, no caso de ser outro o centro de 
prevenção, o doente é encaminhado para a UCV e é 
ativado o transporte de emergência inter-hospitalar.

• Após o tratamento, o doente é internado na 
Unidade Cérebrovascular, onde é continuamente 
monitorizado e lhe são prestados cuidados agudos e 
de reabilitação precoce.

Nota: A unidade “deveria receber todos os doentes 
com AVC agudo do Hospital que não necessitam de 
Cuidados Intensivos”, aponta a Dr.ª Ana Paiva Nunes. 
Contudo, com oito camas e uma maca isto “é impos-
sível, portanto são recebidos na Unidade preferen-
cialmente doentes com AVC isquémico submetidos 
a intervenções de fase aguda, doentes com AVC 
hemorrágico com necessidade de um nível intermédio 
de cuidados e doente para procedimentos endovascu-
lares eletivos cujo o grau de complexidade necessite 
de vigilância em nível intermédio de cuidados”.
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Para sensibilizar a população para as consequências, 
formas de prevenção e de deteção do AVC, a UAVC 
do Hospital de São José aproveita as efemérides 
relacionadas com a doença, como o Dia Mundial do AVC 
e o Dia Nacional do Doente com AVC, para promover 
campanhas de divulgação dos fatores de risco e dos 
sinais de alerta. “Este ano, fizemos pela primeira vez 
planfletos específicos para crianças”, conta a médica, 
avançando que no próximo ano planeiam implementar 
uma ação de sensibilização nas escolas, “porque acre-
ditamos na maior eficácia da sensibilização em idades 
jovens”. De destacar ainda o protocolo estabelecido 
com o Hospital Curry Cabral, para onde os doentes são 
encaminhados para recuperação, no serviço de inter-
namento de Medicina Física e Reabilitação no CHLC.

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

“Quanto mais evoluímos, maior é a necessidade de 
evoluir”, afirma a Dr.ª Ana Paiva Nunes. Considera a 
médica que a UAVC necessita de “maior capacidade 
para a realização de estudos ultrassonográficos 
dos vasos cervicais e intracranianos”, e de evoluir 
nos estudos por imagem de forma a perceber me-
lhor os doentes e toda a avaliação complexa dos 
mesmos. Diz ser necessário também ter uma ati-
vidade científica séria, independente dos laborató-
rios farmacêuticos, “de iniciativa do investigador”, 
salientando a necessidade de “sermos ajudados 
nesta tarefa, porque sozinhos não temos nem 
tempo, nem formação, nem método”. A internista 
considera prioritário aumentar o número de camas, 
porque “com o número de terapêuticas de fase 

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 5

• Neurologia 2

• Fisiatra 1

• Auxiliares ação médica 8

• Técnicos de 
Cardiopneumologia

4

• Enfermagem
20 

(5 de reabilitação)

• Administrativa 1

Doentes atendidos 
em 2016

718

Doentes atendidos em
 Via Verde AVC

1265

Número de Camas
8 +1 maca para 
intervenções de 

fase aguda

Média de internamento 
em dias

3 dias e meio

Trombólises 231

Trombectomias 230

NÚMEROS

aguda que realizamos, oito camas são manifes-
tamente insuficientes para conseguir internar 
todos os doentes do CHLC com AVC agudo”. Por 
fim, a especialista aponta que é preciso uma “or-
ganização eficaz da reabilitação, porque investir 
tudo na fase aguda não é suficiente. Oferecemos 
uma possibilidade de um melhor prognóstico 
abrindo as artérias ocluídas e oferendo reabili-
tação precoce em fase aguda e depois minamos 
esse prognóstico no momento em damos alta 
sem uma estratégia de reabilitação definida e 
efetivamente implementada”, conclui.
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Hospital de SANTA MARIA

EQUIPA: Teresa Pinho e Melo (neurologista, coordenadora da UAVC) | José Ferro (diretor do Serviço de 
Neurologia) | Patrícia Canhão (neurologista, coordenadora da Consulta de Doenças Cerebrovasculares) 
| Ana Catarina Fonseca (neurologista, coordenadora do biobanco-IMM do AVC) | Vitor Oliveira (neurologista, 
coordenador do Laboratório de Hemodinâmica Cerebral) | Ana Castro Caldas (interna de neurologia) | Sofia 
Rodrigues (interna de neurologia) | Daniela Pimenta (interna de neurologia) | Célia Rato (enfermeira chefe) 
| Adelaide Ferreira (enfermeira especialista em reabilitação) | Filipa Silvestre (enfermeira) | Paulo Batista 
(técnico de cardiopneumologia) | Fátima Soares (técnica de cardiopneumologia) | David Passão (técnico de 
cardiopneumologia) | Gabriela Leal (terapêuta da fala) | Luísa Mendonça (secretária) | Marisa Costa (secretária) 
| Alina Afonso (secretária) | Sara Miranda (assistente social) | Ana Cláudia Inácio (dietista) | Inês Ramos Dias 
(assistente operacional) | Gislaine Castilho (bolseira IMM) | Patricia Eugénio (bolseira IMM). 

A Unidade de AVC do Hospital de Santa Maria (HSM) 
foi criada em maio de 1996 e está integrada no Ser-
viço de Neurologia. Desde o seu início foi defendido 
o conceito de sistema de organização de cuidados 
prestados aos doentes com AVC agudo incluindo 
cuidados organizados, protocolos de atuação, 
pessoal dedicado, equipa multidisciplinar, programas 
de formação e educação, investigação e desen-
volvimento contínuo de qualidade. Embora a área 
geograficamente definida para o internamento faça 
parte da enfermaria de neurologia, ela foi construída 
de raiz para esta finalidade aquando das obras de 
remodelação do serviço.
A unidade de internamento articula-se com a equipa 
de urgência de neurologia, laboratório de hemodi-
nâmica cerebral, grupo de investigação (Instituto de 
Medicina Molecular - IMM), consulta interna a doen-
tes com AVC agudo internados em outros serviços do 
HSM e consulta externa de doenças cerebrovascula-
res incluindo consulta de anticoagulação e consulta 
de AIT. Tem protocolos estabelecidos com os servi-
ços de medicina física e reabilitação, neurocirurgia, 

neurorradiologia, cirurgia vascular e cardiologia.
O tratamento dos doentes em unidades de AVC e a 
administração de aspirina eram os únicos tratamen-
tos aprovados para o AVC agudo quando esta unida-
de iniciou a sua atividade. Desde então assistimos a 
uma enorme revolução no tratamento do AVC agudo 
tendo a UAVC acompanhado sempre esta evolução, 
investigando e tratando os seus doentes segundo as 
mais recentes orientações nacionais e internacionais.
Entre 2002-2003 foi implementada a Via Verde 
inta-hospitalar e em Junho de 2003 o tratamento 
do AVC isquémico agudo com rtPA-IV começou a ser 
realizado de forma sistemática. Em janeiro de 2016 
foi implementado o tratamento endovascular para o 
AVC isquémico agudo seguindo o modelo de referen-
ciação “drip and ship” de acordo com a organização 
da Urgência Metropolitana de Lisboa para o doente 
neurovascular da qual o HSM faz parte. 
Uma das formas utilizadas para a monitorização 
das atividades desenvolvidas tem sido o seu registo 
sistemático. A unidade dispõe de uma base de dados 
dos doentes internados desde maio de 2001, os 

INTRODUÇÃO
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Número de camas 13

Doentes internados 473

Internados após envio por 
Via Verde AVC (INEM)

186

Mediana de internamento 6 dias

Tratamento com rtPA –IV 132

Tratamento endovascular 96

Craniectomia descompressiva 7

NÚMEROS 2016

Nesta unidade realiza-se o tratamento do AVC 
agudo, a sua investigação etiológica, planeia-se e 
inicia-se o tratamento de prevenção secundária e de 
reabilitação. Os doentes são admitidos no Serviço de 
Urgência e referenciados à equipa de neurologia de 
urgência através da via verde intra ou extra-hospita-
lar. Seguem a via verde inta-hospitalar que termina 
com o início dos tratamentos emergentes rtPA-IV e 
ou tratamento endovascular que se realizam res-
petivamente no Serviço de Observação da urgência 
central e na sala de angiografia do serviço de neu-
rorradiologia, sendo posteriormente internados na 
UAVC ou unidade de cuidados intensivos sempre que 
indicado. Quando indicado o doente tem alta hospi-
talar diretamente da UAVC. Após alta é seguido em 
consulta externa até ter indicação para ser reenviado 
ao seu médico de família.

CIRCUITO DO DOENTE COM AVC AGUDO

A UAVC do Hospital de Santa Maria participou na 
criação do Dia Nacional do AVC e na definição dos 
sinais de alerta de AVC e participa anualmente nas 
comemorações dos Dias Mundial e Nacional do AVC 
com atividades formativas e de sensibilização dirigi-
das aos profissionais de saúde e aos utentes.
A unidade participa em ensaios clínicos, coleciona 
sistematicamente amostras biológicas no biobanco 
- IMM associadas a dados clínicos e tem como atuais 
linhas de investigação: acidentes isquémicos transi-
tórios, trombose venosa cerebral, cardioembolismo, 

PARA ALÉM DA UAVC

doentes tratados com rtPA-IV são incluídos no registo 
internacional SITS, os doentes submetidos a trata-
mento endovascular são incluídos no registo da Ur-
gência Metropolitana de Lisboa e desde 2003 tem-se 
realizado períodos de registo de doentes recebidos na 
urgência pelas vias verdes. Os doentes internados na 
unidade têm, na sua maioria, alta para a comunidade. 
A principal dificuldade ao longo do tempo tem sido 
a escassez de Centros de Reabilitação, de vagas nas 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados e a di-
ficuldade na resolução de casos sociais. Ao longo dos 
anos através da formação ministrada a um elevado 
número de médicos de várias especialidades e regiões 
e da participação regular dos seus elementos na ati-
vidade formativa, de investigação e de organização a 
nível nacional, a UAVC tem colaborado para melhorar 
o tratamento do AVC em Portugal.

Alargar os cuidados que são prestados atualmen-
te na unidade de AVC do HSM a todos os doentes 
com AVC agudo que são internados neste hospital.

DESAFIOS PARA O FUTURO

biomarcadores de prognóstico de AVC isquémico, 
epilepsia e alterações eletroencefalográficas em 
doentes com AVC ou AIT, alterações cognitivas em 
doentes com AVC e alterações psiquiátricas em 
doentes com AVC.

PROFISSIONAIS DA UAVC
Médicos neurologistas; Internos de Neurologia, 
de Medicina Interna e de outras especialidades; 
Equipa de enfermagem, com enfermeiros de 
reabilitação; Equipa do serviço de medicina física e 
reabilitação; Equipa de terapia da fala e deglu-
tição; Equipa do laboratório de hemodinâmica 
cerebral; Equipa do laboratório de linguagem; 
Equipa do laboratório de eletroencefalografia; 
Dietista; Assistente social; Secretariado.
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Hospital pulido valente

EQUIPA: Staff adstrito à UAVC: Teresa Fonseca (internista e coordenadora da UAVC) | Marco Ribeiro Narciso 
(internista) | Sara Sarmento (internista) | Ana de Carmo Campos (interna de Medicina Interna) | Colaboração 
com a UAVC: Vítor Oliveira (neurologista) | Sandra Miguel (fisiatra) | Olga Santos (fisiatra).

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

Foi umas das primeiras UAVC a ser criada em Por-
tugal, iniciando a atividade com três camas numa 
enfermaria de Medicina Interna, no ano de 2001. A 
sua estrutura de funcionamento multidisciplinar e os 
seus protocolos de atuação serviram, na altura, de 
modelo para a implementação de outras unidades 
noutros departamentos de Medicina Interna de 
alguns hospitais portugueses. A lotação aumentou 
nos anos seguintes para seis camas. Durante a 
maior parte do ano de 2016 esta foi desativada por 
reestruturação do Serviço de Medicina, tornando em 
2017 a abrir, noutro setor, com melhores condições 
estruturais e maior número de camas, que passaram 
a 12. Conforme esclarece a Dr.ª Teresa Fonseca, esta 
unidade é de tipo C e, por isso, “recebe os doentes 
a partir do Serviço de Urgência do Hospital Santa 
Maria, onde está implementada Via Verde AVC”, 
acionada através do INEM. O balanço é positivo, 
já que existe uma grande participação da equipa 
multidisciplinar, que “faz a diferença todos os dias 
nas vidas dos doentes que passam pela Unidade”. 
No entanto, a principal dificuldade é na passagem de 
doentes para a rede integrada de cuidados continua-
dos, que, diz a médica, “se fosse mais célere, poderia 

facilitar a redução do tempo médio de internamento, 
possibilitando maior número de doentes admitidos”. 
Também seria desejável um reforço do ratio de 
enfermeiros de reabilitação por doente, permitindo 
cuidados de reabilitação durante maior número de 
horas por dia.

•  A maior parte dos doentes são admitidos no 
Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria e 
transferidos depois da avaliação inicial para a nossa 
Unidade. Por vezes, recebem também doentes 
por transferência interna, após terem tido AVC no 
internamento de outros Serviços do Hospital, ou 
transferências inter-hospitalares após terapêutica 
de reperfusão aguda nesses hospitais, se o doente 
pertence à área de influência do CHLN.

•  Muitos doentes ficam a ser seguidos em consulta 
externa após o internamento para avaliação da 
adesão às medidas de prevenção secundária, da 
recuperação funcional ou para completar a investi-
gação etiológica do evento.
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Profissionais envolvidos

Medicina Interna 2

Internos de formação 
específica

2 a 3

Neurologia 1

Medicina Física e 
Reabilitação

2

Média de doentes 
atendidos por ano

200/250

Número de camas 12

Média de internamento 
em dias

9

NÚMEROS

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

A coordenadora da UAVC revela que têm parti-
cipado, ao longo dos anos, em diversos eventos 
(palestras de sensibilização, rastreios de rua) 
relacionados com os dias (nacional e mundial) do 
AVC. Em relação à assinatura de protocolos com 
entidades locais ou parcerias com centros de rea-
bilitação, a médica refere que “não existem, até à 
data, protocolos com outras instituições porque não 
se tem mostrado necessário, já que a resposta do 
Serviço de Medicina Física e Reabilitação do hospital 
consegue assegurar continuidade de seguimento a 
muitos dos doentes que têm indicação de manter 
fisioterapia após a alta hospitalar”.
No âmbito da atividade investigacional da UAVC, a 
especialista destaca “alguns trabalhos na área do 
diagnóstico diferencial dos AVC com mimics, da pre-
venção da pneumonia de aspiração e na deteção de 
fibrilhação auricular paroxística através da utilização 
de holters prolongados”.

Para o futuro, espera-se melhorar a acessibilidade 
dos doentes com AVC agudo no CHLN ao interna-
mento numa UAVC, pois “apesar da eficaz implemen-
tação de estratégias de tratamentos de reperfusão 
na fase hiperaguda, mais de metade dos doentes 
com AVC agudo ainda continuam a ser internados em 
enfermarias gerais de Medicina Interna”. Para além 
disso, é necessária maior celeridade na transferência 
de doentes para a Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados e Integrados.  O futuro da UAVC do HPV está 

Esta unidade “recebe os doentes 
a partir do Serviço de Urgência do 
Hospital Santa Maria, onde está im-
plementada Via Verde AVC”, acio-
nada através do INEM. O balanço é 
positivo, já que existe uma grande 
participação da equipa multidisci-
plinar, que “faz a diferença todos 
os dias nas vidas dos doentes que 
passam pela Unidade”

“dependente da nova reestruturação do Serviço 
de Medicina Interna do hospital, agendada para 
breve”, conclui a Drª Teresa Fonseca.

“A resposta do Serviço de Medicina 
Física e Reabilitação do hospital 
consegue assegurar continuidade 
de seguimento a muitos dos doen-
tes que têm indicação de manter 
fisioterapia após a alta hospitalar”
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Hospital de São francisco xavier

EQUIPA: Fátima Grenho (internista e coordenadora da UAVC pela Medicina Interna) | Sofia Calado (neurologista 
e coordenadora da UAVC pela Neurologia) | Miguel Viana Baptista (diretor do Serviço de Neurologia) | Luís Campos 
(diretor do Serviço de Medicina HSFX-Medicina 4) | | Ana Lourenço (internista) | Jorge Barbosa (fisiatra).

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

PARA ALÉM DA UAVC

A UAVC foi criada em junho de 2008 e no fim do 
mesmo ano foi implementada a Via Verde AVC, me-
lhorando assim a resposta aos doentes e diminuindo 
a mortalidade associada à doença. Antes de 2008 já 
funcionava a Unidade de Acidentes Vasculares Cere-
brais que foi depois integrada na rede de unidades da 
Via Verde do AVC, como uma unidade de tipo A. 
A assistência na unidade, que tem seis camas, é 
composta pelo Serviço de Medicina HSFX-Medicina 
4 e pelo Serviço de Neurologia.  Desde a sua criação, 
como explica a Dr.ª Fátima Grenho, coordenadora da 
UAVC pela Medicina Interna, a principal dificuldade é a 
“falta de uma escala própria da Unidade”.

•  A maioria dos doentes são provenientes do SU, 
por Via Verde extra-hospitalar ou ativação da via 
verde intra-hospitalar na triagem. O neurologista de 
urgência é contactado e observa o doente na sala de 
reanimação.

•  Após realização de TC-CE e indicação para tera-
pêutica trombolítica passa para a Unidade para início 
de trombólise endovenosa, se for indicado para 
terapêutica endovascular, será contactado o centro 
de prevenção no âmbito da UML.

•  Depois o circuito segue o protocolo terapêutico e 
inicia a reabilitação motora e terapia da fala. 

•  Prossegue o estudo etiológico.

•  Para além do doente com indicação para terapêu-
tica trombolítica, a Unidade recebe doentes com AVC 
isquémico ou hemorrágico que, pela situação clínica, 
necessitem de maior vigilância e de cuidados diferen-
ciados, existindo normas escritas com critérios para 
admissão na Unidade.

•  Consoante grau de autonomia, o doente terá alta 
da Unidade e será referenciado à consulta pós-AVC e 
Fisiatria ou então é transferido para a Enfermaria de 
medicina ou Neurologia do CHLO ou para hospital da 
área de residência. A referenciação para hospital de 
reabilitação é feita pela Fisiatria.

Esta Unidade tem promovido ações de ensino nas 
escolas e participado em eventos promovidos 
pelas Sociedades médicas dirigidas à população e 
no âmbito da patologia. Relativamente à atividade 
investigacional da UAVC, “os serviços de Neurologia e 
de Medicina em parceria ou individualmente mantêm 
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    CONTACTOS: Estrada do Forte do Alto do Duque, 1449-005 Lisboa | tel.: 210 431 277 | fax: 213 021 166
                            email: chlo@chlo.min-saude.pt | site: www.chlo.min-saude.pt

Profissionais envolvidos

• Neurologia 2

• Medicina Física e 
Reabilitação

1

• Medicina Interna 2 (+ 1/2 internos)

• Neuropsicologia 1

• Assistente social 1

• Enfermagem 2 por turno

• Fisioterapia 1

• Terapia da fala 1

• Dietista 1

• Farmacêutica 1

Doentes atendidos 
em 2016

286

Doentes atendidos
em Via Verde AVC

30 a 40% do total

Número de camas 6

Média de internamento 
em dias

5

Trombólises 80

Trombectomias 26

NÚMEROS

atividade na área da investigação científica com 
diversos estudos em curso”, afirma a médica inter-
nista. Acrescenta também que mantêm um contacto 
próximo com o Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão para onde referenciam os doentes, sempre 
que necessário.

Esta Unidade tem promovido 
ações de ensino nas escolas 
e participado em eventos 
promovidos pelas sociedades 
médicas dirigidas à população e 
no âmbito da patologia
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Hospital Garcia de Orta

EQUIPA: Miguel Rodrigues (neurologista e coordenador da UAVC) | Elsa Pereira (enfermeira chefe e de reabilitação) 
| Equipa VV-AVC: Miguel Grunho, Ana Cláudia Ribeiro, Liliana Pereira, Pedro Pereira, Joana Morgado, Tiago Geraldes | 
Cláudia Guarda (coordenadora do internamento) | Inês Maques (interna de Neurologia) | Elisa Campos Costa (interna 
de Neurologia) | Francisco Antunes  (interno de Neurologia) | Fábio Caneiro (interno de Neurologia) | Teresa Barata  
(interna de Neurologia) | Edite Sanches (enfermeira de reabilitação), Fernando Martins (enfermeiro de reabilitação) 
| Margarida Cardoso (técnica de Neurossonologia) | Carlos Rodrigues (fisiatra) | Sofia Pinto (fisioterapeuta) | Ana 
Sequeira (fisioterapeuta) | Cristina Inácio (fisioterapeuta) | Conceição Crispim (assistente social) | Da equipa fazem 
parte ainda 27 enfermeiros e 12 assistentes operacionais compartidos com o Serviço de Neurologia.

A UAVC do Hospital Garcia de Orta surgiu em 2007, no 
mesmo ano foi implementada a Via Verde AVC e está 
integrada no Serviço de Neurologia do hospital. Inicial-
mente com três camas, a Unidade de AVC permitia rea-
lizar trombólise com segurança, num espaço adaptado 
de uma enfermaria. No entanto “o número de camas 
e a arquitetura do espaço não eram adequadas às ne-
cessidades do hospital”, conforme conta o coordenador 
desta Unidade, o Dr. Miguel Rodrigues. Assim, no ano 
passado a UAVC aumentou a sua lotação para quatro 
camas e teve obras de beneficiação. “Esta obra permitiu 
dar assim melhor resposta ao número crescente de 
doentes que fazem trombólise e tratar também os 
doentes submetidos a tratamento endovascular”, conta 
o médico. Para além da “escassez de camas de interna-
mento”, o médico sinaliza como dificuldades ao longo 
destes dez anos de atividade “a ausência de resolução 
social dos doentes mais incapacitados”, problemas de 
“acesso aos meios complementares de diagnóstico”, 
“a dificuldade na transferência urgente para outros 
hospitais para realizar trombectomia, por falta de 
disponibilidade de transporte” e ainda “o défice de 
recursos humanos médicos e de enfermagem”. Ainda 

assim “o aumento recente do número de neurologistas 
permitiu dar uma cobertura de Via Verde AVC, 24h por 
dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano”, refere 
o Dr. Miguel Rodrigues, funcionando de forma estável 
em equipa, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas 
e ainda uma técnica de Neurossonologia. Esta UAVC 
participa ativamente no processo formativo de internos 
de Neurologia, Medicina Interna e Medicina Física e 
Reabilitação, bem como desenvolve reuniões mensais 
de formação para os enfermeiros. Num balanço final, o 
coordenador da UAVC avança que, desde 2007, a UAVC 
do HGO permitiu tratar centenas de doentes que, de ou-
tra forma, teriam que ser atendidos noutros hospitais, 
nomeadamente a Norte do Tejo.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• No caso da Via Verde do AVC, o doente é admitido 
no Serviço de Urgência no piso 1, a partir de refe-
renciação do CODU ou após alerta desencadeado na 
triagem de enfermagem. É daí encaminhado para a 
sala de Reanimação, onde é avaliado e é decidido se 
mantém critérios de Via Verde de AVC.
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• Realiza TC crânio-encefálico com Angio-TC no mes-
mo piso e, caso seja candidato a trombólise apenas, 
segue para a Unidade de AVC que se encontra no 
piso 6. Caso seja candidato a trombectomia, volta à 
sala de Reanimação, onde faz trombólise se indicado, 
segue para sala de angiografia do nosso Hospital ou 
é enviado para o Hospital de serviço na Urgência Me-
tropolitana de Lisboa para o Doente Neurovascular. 
Após trombectomia regressa à Unidade de AVC.

• Adicionalmente e sempre que possível, são interna-
dos na Unidade de AVC doentes com AVC agudo que 
não vêm da Via Verde, para vigilância, tratamento e 
investigação etiológica.

• Quando estão estáveis para sair da Unidade de AVC, 
os doentes transitam para as camas da enfermaria 
de Neurologia, podem ter alta para domicílio se já 
tiverem a investigação completada, ser transferidos 
para outro hospital de doentes agudos da área de 
residência ou para as Unidades da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A sensibilização da população também é uma preocu-
pação desta UAVC, onde “é feita a divulgação dos sinais 
de alarme de AVC, assim como para a prevenção do AVC 
em cartazes no hospital”, refere o neurologista. Para 
além disso, o hospital participa com o ACES Almada-Sei-
xal no plano local de saúde para a prevenção do AVC e 
estabeleceu um protocolo com o Centro de Medicina de 
Reabilitação do Alcoitão para envio de doentes em fase 
de reabilitação. Relativamente à atividade investiga-
cional, “a Unidade participa em ensaios clínicos de fase 
aguda, assim como em estudos de longo prazo, como 
os estudos com agentes antitrombóticos. Adicional-
mente participa em estudos observacionais colaborati-
vos com outros hospitais, desenvolvendo ainda estudos 
locais”, esclarece o Dr. Miguel Rodrigues.

    CONTACTOS: Av. Torrado da Silva, Pragal, 2801-951 Almada | tel.: 212 940 294 | fax: 212 957 004
                             email: geral@hgo.min-saude.pt | site: www.hgarciaorta.min-saude.pt

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO
Para o médico neurologista, no futuro, “é impor-
tante aumentar a capacidade de internamento da 
RNCCI, para dar altas mais rápidas do hospital.  É 
ainda essencial agilizar os transportes inter-hospi-
talares, em caso de transferência para tratamento 
endovascular”, acrescenta. Pretende-se ainda im-
plementar estratégias para uma colaboração mais 
estreita com outras especialidades, nomeadamen-
te a Neurocirurgia, Medicina Interna e Cardiologia 
e, igualmente, aumentar a “colaboração com os 
Centros de Saúde nas estratégias de prevenção e 
na orientação e investigação de doentes em am-
bulatório”, refere o especialista. Criar uma consulta 
específica para atendimento prioritário dos doen-
tes com AIT ou AVC minor que não necessitam 
de internamento é também apontado como um 
objetivo a alcançar, “de forma investigar e tratar 
mais rapidamente estes doentes”.

NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Neurologia 8

Doentes atendidos 
em 2016

286

Doentes atendidos em
 Via Verde AVC

374

Número de Camas 4

Média de internamento 
em dias

10

Trombólises 57

Trombectomias 46

A sensibilização da população 
também é uma preocupação desta 
UAVC, onde “é feita a divulgação 
dos sinais de alarme de AVC, assim 
como para a prevenção do AVC em 
cartazes no hospital”
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Hospital São Bernardo

EQUIPA: Rui Matos (diretor do serviço de neurologia) Rui Pedro Guerreiro (neurologista coordenador da uavc) 
| Neurologistas: Delfim Lopes, Anabela Valadas,  Cristina Semedo,  Ana Paula Sousa,  Marisa Brum, Rui Labrusco 
e Paulo Santos. | Internos de Neurologia: Cristina Rosado Coelho, André Militão, Rodrigo Vieira e Catarina Damas. 
| Helder Guerreiro (fisiatra) | Nuno Pereira (neuropsicólogo)  | Teresa Bailão (enfermeira chefe do serviço de 
neurologia), Marisa Biscaia (enfermeira coordenadora da UAVC) José Pereira (enfermeiro especialista em 
reabilitação). | Enfermeiros UAVC: Ana Augusto, Tânia Rocha, José Luís, Cristina Ribeiro, Luísa Solinho, Patrícia Vaz, 
Madalena Chainho, Carla Maceira,  Ana Almeida, Pedro Martins, Adriana Caldeira, José Guerreiro e Filipa Gonçalves. 
| Márcia Monteiro (assistente social).

INTRODUÇÃO

A Unidade de AVC foi criada no ano de 2007, coin-
cidindo com a implementação da Via Verde AVC no 
Centro Hospitalar de Setúbal. Pertence ao Serviço 
de Neurologia, encontrando-se integrada no Serviço 
de Especialidades médicas, cujo espaço é partilha-
do com a enfermaria de Neurologia, Nefrologia e 
Oncologia médica.
Trata-se de uma Unidade de “tipo open-space, 
composta por quatro camas de agudos, monitori-
zadas, com presença permanente de neurologista e 
enfermeiro com treino específico”, como explica o Dr. 
Rui Guerreiro, coordenador da unidade. Desde 2007 
que têm dificuldade em “drenar os doentes, uma vez 
estabilizados e passada a fase aguda, interferindo 
com a desejável rotatividade que se pretende neste 
tipo de unidade”. Na fase pós-aguda, os doentes são 
transferidos preferencialmente para a enfermaria 
de Neurologia, mas nem sempre isso é possível. Em 
consequência, “o tempo médio de internamento é 
superior ao desejável e uma percentagem signifi-

cativa de doentes acaba por fazer o seu percurso 
integralmente na Unidade, tendo alta diretamente 
para o domicílio ou para centro de reabilitação”. Mais 
recentemente, após a implementação da Urgência 
Metropolitana de Lisboa para o tratamento endo-
vascular do AVC, sendo este hospital um hospital 
periférico e sem capacidade para tratamento inva-
sivo, “temos enfrentado dificuldade na obtenção de 
transporte atempado para os centros de referência, 
por motivos logísticos”, aponta o médico. Apesar das 
dificuldades encontradas, o especialista salienta que 
“a equipa multidisciplinar que compõe a Unidade 
tem constituído uma clara mais valia no tratamento 
dos doentes com AVC agudo, não só aqueles que 
realizam tratamento fibrinolítico”, afirma. “Temos 
mantido uma atividade regular, sempre acima de 
200 doentes, assegurando cuidados de excelência, 
com especial ênfase na mobilização e reabilitação 
precoce”. O balanço é, por isso, “claramente positivo”, 
considera o coordenador.
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COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

    CONTACTOS: R. Camilo Castelo Branco, apartado 140, 2910-446 Setúbal | tel.: 265 549 546
                              fax: 265 238 066 | email: geral@chs.min-saude.pt | site: www.chs.min-saude.pt 

PARA ALÉM DA UAVC

DESAFIOS PARA O FUTURO

NÚMEROS

Doentes atendidos em 2016 219

Doentes atendidos em 
Via Verde AVC submetidos 
a trombólise

46

Número de camas 4

Média de internamento
em dias

5

Trombólises 68

Trombectomias 20

•  O doente é admitido no Serviço de Urgência, refe-
renciado pela Via Verde AVC extra-hospitalar ou após 
ativação intra-hospitalar na Sala de Triagem.

•  Posteriormente é encaminhado para a Sala de 
Reanimação, onde é recebido pelo neurologista de 
urgência, enfermeiro e assistente operacional, dedi-
cados à Via Verde AVC.

•  Após a abordagem inicial, é encaminhado para 
a sala de TC, onde realiza TC-CE sem contraste e 
AngioTC cerebral e dos vasos supra-aórticos.

•  Cumprindo critérios para fibrinólise e na ausência de 
contraindicações, é admitido na UAVC, onde é admi-
nistrado o tratamento. Excecionalmente, na ausência 
de vagas, pode ser tratado no Serviço de Urgência, até 
haver disponibilidade de vaga na Unidade.

•  Concomitantemente, é realizada a avaliação de 
eventual indicação para trombectomia mecânica e, 
em caso positivo, é desencadeado o processo para 
transferência para o centro de referência.

•  Durante a permanência na Unidade o doente man-
tém-se sob monitorização permanente, sendo dado 
ênfase particular à mobilização e levante precoces, 
assim que a condição clínica o permita. A presença 
de uma equipa multidisciplinar constituída por vários 
especialistas, permite uma abordagem completa, 
com resultados evidentes. 

•  Assim que o doente se encontre estabilizado, é 
encaminhado para a enfermaria de Neurologia, para 
o hospital da área de residência, para centro de 
reabilitação ou domicilio, consoante o caso.

A Unidade tem desenvolvido atividades dirigidas à 
população, como “campanhas de divulgação junto da 
comunidade, rastreio de fatores de risco cardio-
vasculares ou caminhadas”, avança o coordenador 
da UAVC, mas também vem desenvolvendo “ações 
de formação dentro da instituição e dirigidas aos 
profissionais de saúde, no sentido de promover a 
atualização no campo da prevenção e tratamento da 
doença cerebrovascular”, acrescenta.

Para além disso, foi estabelecido um protocolo en-
tre o Centro Hospitalar e um centro de reabilitação 
local, no sentido de “acolher doentes com elevada 
dependência e necessidade de cuidados de reabi-
litação, até poderem ser integrados em centros da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados e, desta 
forma, poder abreviar a duração do internamento 
hospitalar”, aponta o Dr. Rui Guerreiro.

No futuro, a UAVC pretende continuar a lutar por 
agilizar a drenagem dos doentes da Unidade de 
AVC de forma a assegurar a admissão e o trata-
mento de um maior número de pessoas, even-
tualmente procurando uma maior proximidade 
com o serviço de Medicina Interna. O médico diz 
ser igualmente importante estabelecer um proce-
dimento de transferência de doentes para centros 
de tratamento diferenciados, de forma célere. 
Aponta também como uma ambição da UAVC “po-
der desenvolver mais a vertente investigacional” 
uma vez que “sendo um serviço com atividade 
primariamente assistencial e com escassos recur-
sos humanos, a investigação tem sido preterida 
para segundo plano”. Finalmente, “é fundamental 
aumentar os recursos humanos e desta forma po-
der providenciar uma atividade mais diferenciada, 
nomeadamente no plano científico”.
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hospital do espírito santo de évora

A Unidade de AVC do Hospital do Espírito Santo, em 
Évora, foi criada em 2004 e, passados três anos, em 
2007, foi inaugurada a Unidade de Convalescença para 
Reabilitação de AVC, um serviço diferenciador desta 
unidade. O Hospital de Évora possui quatro níveis de 
resposta à patologia que é a principal causa de morta-
lidade e incapacidade em Portugal: Via Verde no Ser-
viço de Urgência, para administração de terapêutica 
específica de fase aguda do AVC (trombólise), sempre 
que indicado; Unidade de AVC para monitorização e 
estudo etiológico dos doentes; Serviço de Medicina Fí-
sica e de Reabilitação que assegura a sua reabilitação; 
e, por último, a Unidade de Convalescença, integrada 
na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que asse-
gura a continuação de cuidados destes doentes.

• O doente chega ao Serviço de Urgência em Via 
Verde de AVC pelo INEM ou é ativada a Via Verde se 
identificados os sinais de alerta de AVC na triagem. É 
sempre destacado um médico, um enfermeiro e um 
assistente operacional. 

• O doente é observado, faz-se a colheita de sangue 
e a TAC.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

PARA ALÉM DA UAVC

EQUIPA: Luísa Rebocho (internista e coordenadora Unidade de AVC) | Mª João Marques (enfermeira responsável 
pela Unidade de AVC) | Ivone Rodrigues (enfermeira chefe do Serviço de Especialidades médicas) | Sílvia Lourenço 
(internista) | Carmen Corzo (internista) | Dulce Neutel (neurologista) | Sandra Claro (fisiatra) | Sérgio Galo 
(neurorradiologista) | Sara Pires Barata (neuropsicóloga) | Luísa Vacas de Carvalho (assistente social).

•  Se tiver indicação, o doente é submetido a trombólise, 
fica no Serviço de Observação durante algumas horas 
de vigilância e depois passa para a Unidade de AVC.

• Se for um doente com indicação para fazer trom-
bectomia, é transferido para Lisboa.

• Após sair do internamento na Unidade de AVC, com 
reabilitação programada, o doente pode passar para 
a Unidade de Convalescença se houver indicação, e é 
sempre referenciado a Consulta de DVC.

Conforme explica a responsável pela Unidade de 
AVC do HESE, Dr.ª Luísa Rebocho, foi assinado um 
protocolo com os centros de saúde da região, com 
o intuito de manter a vigilância e o controlo dos 
fatores de risco, permitindo que, logo depois da alta 
hospitalar, os doentes sejam acolhidos nos centros 
de saúde, evitando que se sintam “perdidos”.
Foi também criado um grupo de apoio para doentes 
e familiares, “onde estes conversam com outros 
doentes que sofreram AVC há mais tempo e recu-
peraram as capacidades, partilhando opiniões e 
testemunhos motivacionais”, afirma a especialista 
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NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 3

• Fisiatria 1

• Neurologia 2

• Neurorradiologia 1

• Neuropsicologia 1

• Enfermagem 10

• Técnicos de 
cardiopneumografia

2

• Fisioterapeuta 2

• Terapeuta ocupacional 1

• Terapia da fala 1

• Assistente social 1

• Equipa de Gestão de Altas 1

• Secretaria da Unidade 1

Doentes atendidos 
em 2016

343

Doentes atendidos 
em Via Verde AVC

130

Número de Camas 6

Média de internamento 
em dias

5

Trombólises 32

    CONTACTOS: Largo Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora | tel.: 266 740 100 | fax: 266 740 126
                             email: sec.ca@hevora.min-saude.pt | site: www.hevora.min-saude.pt

DESAFIOS PARA O FUTURO

de Medicina Interna. Ao longo dos últimos anos, a 
Unidade tem também orientado o seu esforço para 
a sensibilização da comunidade. Sendo a única Uni-
dade de AVC do chamado “Alentejo profundo”, existe 
uma maior responsabilidade em contribuir para 
a divulgação do AVC junto das pessoas: “Nos dias 
nacionais e mundiais [do AVC], tentamos desenvolver 
atividades que envolvam a comunidade local”, tais 
como atividades físicas, palestras, rastreios e campa-
nhas de divulgação dos sinais de alerta, entre outros. 
“Iniciámos também um projeto junto das escolas, de 
forma a sensibilizar as crianças para o AVC e seus 
sinais de alerta”, acrescenta a médica.

Na opinião da Dr.ª Luísa Rebocho, a Unidade, respon-
sável pelo tratamento de cerca de 400 pessoas por 
ano, precisa ainda de implementar uma telemedicina 
de imagem com os hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde, em especial da área metropolitana de Lisboa 
(para onde os doentes são referenciados para trom-
bectomia), e ter um corpo permanente de médicos e 
enfermeiros da Unidade, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, uma vez que, atualmente, essa permanên-
cia é assegurada por um médico de Urgência Interna.

Sendo a única Unidade de AVC do 
chamado “Alentejo profundo”, 
existe uma maior responsabilidade 
em contribuir para a divulgação do 
AVC junto das pessoas
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Hospital Litoral Alentejano

EQUIPA: Ana Cláudia Vicente (internista e coordenadora da UAVC) | José António Sousa e Costa (internista) 
| Hipólito Nzwalo (neurologista) | Isabel Taveira (interna de MI) | Josiana Duarte (interna de MI) | Carla Macieira 
(enfermeira chefe) | Mónica Amaro (enfermeira de reabilitação) | Daniela Parreira (enfermeira de reabilitação) | 
Serafim Silva (enfermeiro de reabilitação) | Eduardo Pimenta (enfermeiro em formação em reabilitação) | Sílvia 
Coutinho (enfermeira em formação em reabilitação) | Marta Marinho (enfermeira em formação em reabilitação) 
| Patrícia Santos (terapeuta ocupacional) | Sérgio Charuto (terapeuta ocupacional) | Íris Bonança (terapeuta 
da fala) | Maria Alexandra Afonso (terapeuta da fala) | Teresa Candeias (fisioterapeuta) | Maria Alexandra 
Matias (fisioterapeuta) | Filipa Letras (fisioterapeuta) | Ana Patrícia Ribeiro (fisioterapeuta) | Maria Inês Silvestre 
(fisioterapeuta) | Joana Pinto (fisioterapeuta) | Carla Sousa (fisioterapeuta) | Filipa Nunes (fisioterapeuta) | Liliana 
Santos (assistente social).

A UAVC do Hospital Litoral Alentejano foi inaugurada 
em 2008, embora até ao ano passado funcionasse 
sob a designação de Unidade de Doenças Cardio-ce-
rebrovasculares. A Via Verde AVC foi implementada 
pouco tempo depois, no ano de 2009/2010. No início 
de 2015, “devido à saída das pessoas com interesse 
na área, a Unidade deixou de funcionar como tal, 
apesar de preferencialmente receber doentes do 
foro vascular”, explica a Dr.ª Ana Cláudia Vicente, 
atual responsável pela UAVC. Em setembro de 2016, 
com a vinda do Dr. Hipólito Nzwalo (neurologista), 
criou-se um grupo de trabalho com interesse em di-
namizar novamente a unidade e, em fevereiro deste 
ano, a Unidade passou a receber apenas doentes 
com AVC e a ter uma equipa fixa (equipa médica, de 
Medicina Física e Reabilitação e de Serviço Social). As 
principais dificuldades prendem-se com a “falta de 
recursos humanos, particularmente na equipa médi-
ca e de enfermagem”, assim como a demora média 
na realização dos exames, salientou. Em relação a 

este assunto, a Dr.ª Ana Cláudia Vicente destaca o 
atraso na realização de ecodoppler, motivo pelo qual 
os elementos da equipa médica procuram realizar 
formação na área. Deparam-se também com dificul-
dades na reabilitação em ambulatório dos doentes 
com AVC, “quer pela demora no ingresso na Rede de 
Cuidados Continuados (Unidades de Convalescença) 
quer pela demora nas consultas e no agendamento 
de sessões de reabilitação”, aponta.

INTRODUÇÃO

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

• Os doentes, com critérios para ingressar na unidade 
são admitidos, através do serviço de urgência.

• São avaliados pela equipa médica, MFR e assistente 
social. É feito o estudo inicial e plano de MFR.

• A unidade não dispõe ainda de vagas monitoriza-
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das, assim quando tal é necessário (nomeadamente 
em doentes que realizam trombólise) os mesmos 
ficam em SO (Serviço de Observação – Urgência) ou 
Unidade de Cuidados Intermédios.

Em termos de atividade investigacional, a equipa da 
UAVC tem desenvolvido uma “análise dos doentes 
admitidos no hospital com a hipótese diagnóstica 
de Acidente Vascular Cerebral, com o intuito de 
caracterizar a população e uniformizar a oferta e 
orientação terapêutica”, avança a Dr.ª Ana Cláudia 
Vicente. Neste ponto, é de referir ainda a participa-
ção em publicações científicas.

PARA ALÉM DA UAVC

A coordenadora da UAVC explica que, para o 
futuro, os objetivos são “promover a educação 
para a saúde numa população particular, com 
elevada dispersão geográfica, o que provoca 
uma maior dificuldade de alcance”, bem como 
“diminuir a demora média de internamento, 
menorizando consequentemente os riscos 
inerentes à hospitalização”. A médica refere 
também a necessidade de melhorar a capacidade 
de realização e interpretação de exames 
complementares, “onde tem lugar a aprendizagem 
da técnica de realização de ecodoppler intracraniano 
e carotídeo com a instituição de terapêutica e 
início de reabilitação precoce”. Por fim, reforçando 
as necessidades das restantes UAVC do país, a 
internista finaliza com a mensagem de que “é 
preciso recrutar mais meios humanos”.

DESAFIOS PARA O FUTURO

NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 4 (2 em formação)

• Neurologia 1

• Fisiatria 1

• Assistente social 1

• Fisioterapia 8

• Terapia ocupacional 2

• Terapia da fala 2

• Enfermagem 7 (3 em formação)

Doentes atendidos 
em 2017

256

Número de Camas 8

Média de internamento 
em dias

9

Trombólises 10

    CONTACTOS: Quinta do Gilbardinho, EN 261, 7540-240 Santiago do Cacém | tel.: 269 818 100 
    fax: 269 818 156 | email: geral@hlalentejano.min-saude.pt | site: www.hlalentejano.min-saude.pt

Para o futuro, os objetivos são 
“promover a educação para a saúde 
numa população particular, com 
elevada dispersão geográfica, o 
que provoca uma maior dificuldade 
de alcance”, bem como “diminuir 
a demora média de internamento, 
menorizando consequentemente os 
riscos inerentes à hospitalização”

As principais dificuldades pren-
dem-se com a “falta de recursos 
humanos, particularmente na 
equipa médica e de enfermagem”
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Centro Hospitalar e Universitário do Algarve

EQUIPA: Ana Paula Fidalgo (internista e coordenadora da UAVC) | Ana Lopes (diretora) | Joana Pestana (internista) 
| Celso Estevens (intensivista) | André Florencio (internista) | Giovanni Cerullo (internista) | Conceição Viegas 
(internista) | Maria Molina (internista) | Ana Varela (internista) | Catarina Frias (internista) | Pablo Grande (radiologista) 
| Revelino Lopes (fisiatra) | Luis Malaia (fisiatria) | Felizarda Santiago (enfermeira chefe) | António Costa (enfermeiro 
de reabilitação) | Manuel Farinha (enfermeiro) | Ana Lucia Santos (enfermeira) | Lurdes Sequeira (enfermeira) | 
Ana Nascimento (enfermeira de reabilitação) | Ana Rita Rocha (enfermeira) | Paula Costa (enfermeira) | Débora 
Lapa (enfermeira) | Susana Brito (enfermeira) | Patrícia Loureiro (enfermeira) | Severine Guerreiro (enfermeiro) 
| Tiago Marques (enfermeiro) | Andreia Norte (enfermeira) | Inna Dakhova (assistente operacional) | Galyna 
Mykytas (assistente operacional) | Rosa Santos (assistente operacional) | Carla Ascensão (assistente operacional) 
| Judite Pereira (assistente operacional) | Justina Nóias (assistente operacional) | Ana Valente (psicóloga) | Sónia 
Henriques (assistente social) | Vanessa Mendes (dietista) | Vitor Henriques (fisioterapeuta) | Ana Botelho (terapeuta 
ocupacional) | Susana Mestre (terapeuta da fala) | Patrícia Guilherme (cardiopneumologista) | Andreia Neves 
(cardiopneumologista) | Inês Santos (farmacêutica) | Paula Mariano (assistente técnica).

A UAVC do Centro Hospitalar e Universitário do 
Algarve resultou do grande empenho de um grupo 
de profissionais (Medicina Interna, Neurologia e 
Fisiatria). “Ao longo dos anos, e apesar de períodos 
muitos difíceis devido à escassez de recursos hu-
manos, a UAVC tem mantido uma atividade contínua 
e regular, contando hoje com uma equipa multidis-
ciplinar dedicada e motivada” esclarece a Dr.ª Ana 
Paula Fidalgo, coordenadora desta unidade. Tem 
uma equipa completa composta por várias especia-
lidades, uma equipa de enfermeiros especialistas 
em Reabilitação e ainda especialistas da área da 
fisioterapia, neuropsicologia, terapia da fala, nutrição 
e contam também com o apoio de uma assistente 
social. Uma dificuldade apontada é o atraso nos 
relatórios dos exames quando são enviadas para o 
IMI (Imagens Medicas Integradas).

INTRODUÇÃO

• O doente chega por meios próprios ou trans-
portado pelos bombeiros/SIV/VMER ao serviço de 
urgência, onde é feita a triagem e, se apresentar 
alterações sugestivas de AVC, é ativada a Via Verde 
AVC e imediatamente é chamado alguém do staff da 
unidade que esteja de urgência.

• Após avaliação clínica e imagiológica (realização de 
TAC cranioencefálica), se o doente apresentar indi-
cações para fibrinólise ou se houver indicação para 
internamento o doente é transportado para a UAVC. À 
entrada na unidade é feita a avaliação pelo enfermeiro e 
reavaliação pelo médico, iniciando o eventual tratamen-
to fibrinolítico ou tratamento médico mais adequado.

• Logo que possível inicia-se o estudo cardiovascular 
do evento agudo: a técnica de Cardiopneumologia 
destacada na UAVC realiza o ecodoppler dos vasos do 

COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC
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pescoço e transcraniano e outros meios complemen-
tares de diagnóstico como ecocardiograma, holter, 
reavaliação imagiológica (como TAC ou RMN).

• Quando indicado, os doentes são transferidos, seja 
em regime de emergência ou como não urgentes, 
para os hospitais de referência localizados em Lisboa 
para tratamentos não disponíveis no Hospital de Faro, 
como por exemplo tratamento endovascular, em caso 
de oclusão aguda de um grande vaso cerebral.

• Durante o internamento na unidade, os doentes 
internados são avaliados continuamente pela equipa 
médica e de enfermagem, além dos profissionais do 
Serviço de Medicina Física e Reabilitação, iniciando 
logo que possível, reabilitação motora, terapia da 
fala, terapia ocupacional.

• À data da alta, qualquer doente que sofreu um AVC é 
encaminhado para a consulta de Medicina Interna AVC.

PARA ALÉM DA UAVC

Para além dos habituais rastreios e sessões de 
sensibilização junto da população – a ação deste ano 
registou a realização de 300 rastreios – a Unidade de 
AVC do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 
também é responsável por formações sobre o AVC 
para outros profissionais de saúde: “nos centros 
de saúde da região, rastreio dos fatores de risco 
a profissionais do Hospital de Faro, entre outros”. 
Recebem também enfermeiros e internos de várias 
especialidades para a realização de estágios de 
formação ou de estágios parcelares, respetivamente. 
Em relação à atividade científica, a coordenadora 
considera-a bastante significativa: “estamos envolvi-
dos na atualização dos protocolos clínicos da UAVC e 
da VVAVC, realizamos estudos clínicos retrospetivos 
e prospetivos e participamos ativamente em con-
gressos nacionais e internacionais”. Têm ainda cinco 
projetos em curso na área da doença cerebrovascu-
lar, como é o caso do projeto “AVC jovem”.

DESAFIOS PARA O FUTURO

Como explica a Dr.ª Ana Paula Fidalgo, para o futuro a 
UAVC pretende “aumentar a atividade científica com 
a realização de estudos e participação em estudos 
multicêntricos e criar uma ligação mais próxima com 
a Universidade do Algarve para aumentar a vertente 
investigacional”. As ambições para os próximos anos 
passam ainda por realizar mais ações de formação 

    CONTACTOS: Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro | tel.: 289 891 100 | fax: 289 891 159
                             email: administracao@chalgarve.min-saude.pt | site: www.chalgarve.min-saude.pt

NÚMEROS

Profissionais envolvidos

• Medicina Interna 4

• Enfermagem
6 a tempo inteiro, 
13 no total, 3 dos 
quais especialistas

• Auxiliares de ação médica 6

• Fisiatras 2

• Técnico de Reabilitação 1

• Técnico de Terapia da Fala 1

• Técnico de terapia 
ocupacional

1

• Assistente social 1

• Psicóloga 1

Nota: Sempre que necessário existe colabora-
ção da Neurocirurgia e da Neurologia.

Doentes atendidos 
em 2016

522

Doentes atendidos em 
Via Verde AVC em 2016

113

Número de Camas 6

Trombectomias 18

Trombólises 83

junto dos “bombeiros e dos demais profissionais 
que trabalham na área do pré-hospitalar”, imple-
mentar novos protocolos com o Centro Medicina 
Física e de Reabilitação do Sul, com a Cirurgia 
Vascular e/ou Neurorradiologia de intervenção, 
criar uma consulta de telemedicina, e até criar 
um grupo nas redes sociais para a comunicação 
com os doentes e para sensibilização do público. 
A principal dificuldade identificada nesta unidade 
“tem sido a falta de recursos humanos médicos e 
enfermeiros”, conclui a Dr.ª Ana Paula Fidalgo.
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hospital Dr. Nélio Mendonça

INTRODUÇÃO COMO FUNCIONA A UNIDADE DE AVC

PARA ALÉM DA UAVC

EQUIPA: Rafael Freitas (internista e coordenador da UAVC) | João Patrício Freitas (internista) | Duarte Noronha 
(neurologista) | Manuela Barros (Medicina Física e Reabilitação) | Ricardo Pestana (neurocirurgião) | José António 
Franco (neurorradiologia de intervenção) | Tiago Rodrigues (neurorradiologia de intervenção) | Arlinda Oliveira 
(enfermeira especialista em reabilitação).

Oficialmente inaugurada em 2009, a Unidade de AVC 
do Funchal dispõe de quatro camas para cuidados 
intermédios e, desde julho de 2017, “começou a ser 
usada uma enfermaria com capacidade de 6 camas 
(mas atualmente com 4), para se transformar uma 
Unidade de Subagudos no próximo ano”, explica o Dr. 
Rafael Freitas, coordenador desta UAVC. A Via Verde 
AVC foi implementada em junho de 2008, “junta-
mente com o protocolo para a trombólise, tendo-se 
efetuado 13 trombólises nos anos 2008 e 2009”, 
mesmo antes de haver a UAVC formalizada. Desde 
março deste ano, a UAVC passou estar integrada 
nos Serviços de Medicina Interna e Neurologia. Mas 
o caminho foi longo até aqui: o facto de existirem 
só 4 camas de agudos, sem camas de subagudos e 
sem enfermarias dedicadas a estes doentes, fazia 
aumentar os tempos de internamento e a drenagem 
destes doentes era feita no Hospital dos Marme-
leiros, quando os doentes não pudessem ter alta 
para o domicílio ou para o RRCCI (Rede Regional de 
Cuidados Continuados Integrados). Por outro lado 
e durante muito tempo, o coordenador desta UAVC 
era o único internista, o que provocava a falta de 
presença física médica 24 horas. Só recentemente, 
desde março deste ano, foi iniciada a terapêutica de 
reperfusão endovascular, como é a trombectomia.

• Após ativação da Via Verde AVC extra-hospitalar (via 
112) ou intra-hospitalar (via triagem Manchester) é 
destacada, na sala da urgência, uma equipa da UAVC;

• É realizada uma tomografia computorizada e Angio-
-TAC, com apoio da Neurologia e da Neurorradiologia;

• Tratando-se de AVC hemorrágico ou de uma patologia 
não vascular, o doente segue para o tratamento médico. 
No caso de não existir hemorragia, é feita a trombólise;

• Se estiverem satisfeitos os critérios de inclusão 
para o tratamento endovascular, é realizada a trom-
bectomia pela unidade de hemodinâmica;

• Finalmente, os doentes passam para a Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalentes e depois o interna-
mento é feito na UAVC.

Para além das parcerias que visam a investiga-
ção com a UMA (Universidade da Madeira) para a 
reabilitação motora, a UAVC tem também partici-
pado em estudos como EXCOA-CVT (Extending Oral 
Anticoagulant Treatment after Acute Cerebral Vein 
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    CONTACTOS: Avenida Luís de Camões nº57, 9004-514 Funchal, Madeira | tel.: 291 709 600 (Ext. 3969) 
                             fax: 291 709 601 | email: sec.geral@sesaram.pt | site: www.sesaram.pt

DESAFIOS PARA O FUTURO
O primeiro problema apontado pelo Dr. Rafael Freitas 
é a falta de eficácia da Via Verde AVC extra-hospitalar, 
uma vez que “não há CODU”. Para além disso, “ofe-
recer os benefícios da evidência científica mais atual 
em ambiente de UAVC a um maior número de doen-
tes” só será possível com a presença física da equipa 
durante 24h ao fim-de-semana, sendo também 
necessário “avançar no sentido da criação de um 
Centro da Doença Cerebrovascular, que possa servir 
de referência na RAM a toda a cadeia de cuidados 
(sobrevivência e recuperação) para o AVC, de maneira 
que os doentes com suspeita de AVC cheguem ao 
hospital em tempo útil, tenham um diagnóstico 
rápido e uma recuperação sem descontinuidades”, 
esclarece. A criação de uma Unidade de Subagudos e 
de uma enfermaria dedicada ao AVC são apontadas 
também como um objetivo a alcançar, a par de um 
“maior envolvimento da Neurologia, nomeadamente 
do Dr. Duarte Noronha, que é o elemento que tem 
investido na patologia, nomeadamente nos estudos 
vasculares por ecodoppler”. Assim, o ideal seria ter 
uma “equipa de quatro ou cinco internistas pratica-
mente só dedicados à doença cerebrovascular, de 
forma a garantir todo o tipo de serviço à unidade 24 
horas por dia e por 7 dias de semana”, frisa o médico.

Profissionais envolvidos

•  Medicina Interna
2 (+ cerca de 12 em 
rotação para as pre-
senças físicas diárias)

•  Enfermagem 14

•  Neurologia
1 (+3 de prevenção 

e apoio à UAVC)

•  Neurocirurgia 1

•  Neurorradiologia de    
 intervenção

2

•  Medicina Física e 
  Reabilitação

1

Doentes atendidos em 
2016

187

Doentes atendidos em 
Via Verde AVC

62

Média de internamento 
em dias

7

Trombólises
37 em 2016, 58 em 

2017 até 30/09

Trombectomias 9 até 30/09

Thrombosis) e o SITS-OPEN, conforme aponta o Dr. 
Rafael Freitas. Nos dias nacional e mundial do AVC 
a equipa costuma implementar ações de rua, nas 
escolas e universidades para sensibilizar a popu-
lação em relação ao AVC, “para se recorrer rapida-
mente a um Serviço de Urgência Hospitalar, que na 
Região é único e, portanto, não há hipótese de ir a 
um hospital sem meios de tratamento”, sublinha 
o internista. Por fim, mas não menos importante, 
“a UAVC está aberta aos doentes e familiares para 
esclarecimentos, ensino, controlos do INR e mesmo 
consultas multidisciplinares e encaminhamento, 
segundo problemas variados”.

Nos dias nacional e mundial do 
AVC a equipa costuma implemen-
tar ações de rua, nas escolas e 
universidades para sensibilizar a 
população em relação ao AVC
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hospital do Divino Espírito Santo

EQUIPA: José Lopes (internista e coordenador da UAVC) | Rui Mota (neurologista) | Marina Couto (neurologista) 
| Pedro Lopes (interno de Neurologia) | Raquel Senra (internista) | Sandra Morgado (fisiatra).

A UAVC do Hospital do Divino Espírito Santo foi criada 
em 2008 e a Via Verde AVC implementada no ano 
seguinte. Está atualmente integrada no Serviço de 
Neurologia e dispõe de serviço social, serviço de Me-
dicina Física e Reabilitação, e também de Psicologia. 
É a única UAVC constituída no arquipélago dos Aço-
res, onde se regista uma incidência de AVC inferior à 
verificada no continente, mas ainda assim com um 
impacto muito significativo, enquadrando-se entre as 
principais causas de morte no arquipélago. Assim, o 
balanço desde a data da constituição desta Unidade 
até ao momento atual “é positivo”, considera do Dr. 
José Lopes, coordenador da UAVC, “porque contribuí-
mos para um melhor acompanhamento e tratamen-
to destes doentes na fase aguda”.

INTRODUÇÃO

A equipa da UAVC do Hospital do Divino Espírito 
Santo reconhece a importância de sensibilizar e 
envolver a população no combate ao AVC, “recor-
rendo aos meios de comunicação social locais para 
divulgação dos sinais de alarme da doença cerebro-

PARA ALÉM DA UAVC

Para o futuro, o Dr. José Lopes aponta como objetivo 
futuro o início de tratamento endovascular, com a rea-
lização do procedimento de trombectomia, para o qual 
são necessários recursos humanos especializados.

DESAFIOS PARA O FUTURO

    CONTACTOS: Avenida D. Manuel I - Matriz, 9500-370 Ponta Delgada, Açores | tel.: 296 203 000 
                             fax: 296 203 090 | email: sres-hdes@azores.gov.pt | site: www.hdes.pt

O balanço desde a data da 
constituição desta Unidade até 
ao momento atual “é positivo”, 
considera do Dr. José Lopes, 
coordenador da UAVC, “porque 
contribuímos para um melhor 
acompanhamento e tratamento 
destes doentes na fase aguda”

vascular e desenvolvendo atividades informativas 
e educacionais em relação ao controlo dos fatores 
de risco vasculares”, conta o internista responsável 
pela Unidade.
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Profissionais envolvidos

• Neurologia 4 (+1 interno)

• Medicina Interna 1

• Fisiatria 1

• Enfermagem 8

• Técnica de 
Hemodinâmica Cerebral

1

• Fisioterapia 1

• Neuropsicologia 1

• Assistente social 1

• Secretariado 1

Doentes atendidos em Via 
Verde AVC

100

Número de Camas 4

Média de internamento 
em dias

6

Trombólises 21
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