16º ANIVERSÁRIO DA UCV
COM NOVAS INSTALAÇÕES
Bruno Maia,
UCV
A Unidade Cerebrovascular (UCV) do CHULC comemorou, no passado mês de outubro, o seu 16º
aniversário em circunstâncias especiais: inaugurou as suas novas instalações no Hospital de S.
José. O evento foi assinalado no dia 28 e contou com a presença do Conselho de Administração,
do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e dos
coordenadores e enfermeira-chefe que estiveram na fundação da UCV.

Inauguração das novas instalações da UCV

CRIAÇÃO DA UCV
A Unidade Cerebrovascular é criada em outubro de 2003 pelo neurologista Joaquim Cândido e pela
enfermeira Maria Ana Trocado. No final da década de 90, vários estudos vieram demonstrar que os
fármacos fibrinolíticos – cuja ação é dissolver um coágulo – são eficazes no tratamento do Acidente
Vascular Cerebral (AVC), desde que administrados nas primeiras três horas desde o início dos
sintomas. Este facto, por si só, acabaria por revolucionar o tratamento do AVC, até àquela data
restrito a medidas de suporte, impulsionando a criação de unidades de AVC por todo o mundo e o
desenvolvimento de uma área de cuidados e de investigação que rapidamente viria a conhecer
espetaculares transformações. É neste contexto que é aberta a UCV do CHULC (então, apenas
Hospital de São José) com oito camas de internamento.
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A VIA VERDE DE AVC
Com a UCV é criada a via verde do AVC, à semelhança da via verde coronária, uma estratégia
que permite que o doente, com sintomas sugestivos de AVC, seja imediatamente encaminhado
para o hospital e, dentro do hospital, para a sala de TAC, com o objetivo de iniciar o tratamento
fibrinolítico o mais atempadamente possível. Com a via verde, o doente é transportado, através
do INEM, diretamente da rua para a sala de TAC, existindo uma colaboração entre o INEM, a
triagem da urgência do CHULC e o serviço de Neurorradiologia. Ao longo dos últimos 16 anos,
a via verde do AVC foi sofrendo alterações várias, envolvendo, atualmente, não só os meios
extra-hospitalares do INEM, mas também todos os hospitais do SNS das regiões de Lisboa e
Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Aspeto do novo internamento

A TROMBECTOMIA
Logo após a demonstração da eficácia da trombólise, na viragem do milénio, uma série de centros
de referência por todo o mundo, começaram a tratar o AVC, em adição à fibrinólise, com
terapêutica endovascular (trombectomia) que consiste na realização de um cateterismo para
aceder às artérias cerebrais e remover o coagulo que causa o AVC, através de meios mecânicos. O
CHULC faz parte desses centros pioneiros. A unidade de Neurorradiologia de Intervenção, chefiada
pelo Dr. João Reis, desde muito cedo começou a fazer trombectomias no AVC agudo. A relação
entre a UCV e a Neurorradiologia de Intervenção foi sempre muito próxima e, por isso, a história
da UCV é também a história da Neurorradiologia de Intervenção. Só em 2015 são publicados 3
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ensaios clínicos que veem confirmar a eficácia desta terapêutica no AVC, demonstrando que o
vanguardismo do CHULC nesta matéria tinha razão de ser.
A UCV AO LONGO DE 16 ANOS
Com a saída do médico Joaquim Cândido da direção da UCV em 2008, é nomeado para a sua
coordenação João Alcântara, neurologista e intensivista da Unidade de Urgência Médica. É nesta
altura que a UCV dá um salto qualitativo, com a contratação de uma equipa médica fixa e dedicada
em pleno à UCV. Com João Alcântara desenvolvem-se protocolos com outros hospitais, passando
o CHULC a receber doentes de muitos lugares diferentes para realizarem fibrinólise e
trombectomia; estreita-se a relação com a Neurorradiologia de Intervenção, passando a UCV a
receber doentes que realizam outros procedimentos eletivos da Neurorradiologia de Intervenção,
como tratamento de malformações arteriovenosas e aneurismas cerebrais; a UCV passa a iniciar a
fibrinólise ainda na sala de TAC, poupando tempo na mobilização intra-hospitalar do doente; e a
UCV passa a ter uma relação umbilical com o laboratório de Neurossonologia, que faz exames
complementares essenciais no doente com AVC.
Em maio de 2014, João Alcântara reforma-se, sendo depois substituído pela atual coordenadora,
Ana Paiva Nunes. Em 2012, a enfermeira-chefe Maria Ana Trocado, fundadora da UCV, é substituída
pela enfermeira Maria João Duarte.

A UCV HOJE
A UCV atual conta com nove camas de internamento, com monitorização hemodinâmica contínua,
um laboratório de Neurossonologia (ecografia e Doppler da cabeça e do pescoço), ecocardiografia,
equipa médica constituída por especialistas em Medicina Interna, Neurologia e Medicina Física e
da Reabilitação, equipa de enfermagem com especialistas em reabilitação...
Em 2018, foram internados 801 doentes, realizadas 1414 vias verde de AVC, 327 trombectomias e
162 fibrinólises. De todos os doentes tratados, 43% encontravam-se autónomos aos 3 meses, com
uma taxa de mortalidade total aos 3 meses (a intra-hospitalar com a extra-hospitalar) de 17%.
Desde 2016 que a realização de trombectomias na região sul do país é assegurada numa escala
rotativa entre quatro hospitais: o CHULC, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte (Hospital de Santa
Maria), o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (Hospital Egas Moniz) e o Hospital Garcia de Orta.
No CHULC somos responsáveis por assegurar a trombectomia de toda a região sul do país às
segundas e quintas-feiras e durante 1 fim-de-semana por mês. Para além desta escala fazemos
ainda as trombectomias dos doentes da área de influência do nosso centro, durante toda a semana
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em horário diurno. A via verde de AVC está sempre disponível, 24 horas por dia, 365 dias por ano,
para avaliação dos doentes e realização de fibrinólise quando indicado.
Em 2018, a UCV, em conjunto com a Neurorradiologia de Intervenção – centro de referência
Nacional para o tratamento do AVC – foi premiada, a nível internacional, com a distinção de
centro de tratamento do AVC que mais trombectomias efetuou, a nível mundial. O prémio foi
atribuído pela Universidade de Karolinska, na Suécia, no âmbito do projeto SITS – Safe
Implementation of Treatmens in Stroke. Também em 2018 a Sociedade Europeia do AVC atribui
o prémio “Diamond” à UCV.

A UCV em números

Tabela 1 – Evolução dos números da UCV - comparação entre o ano de 2010 e 2018
Ano

2010

2018

Variação(%)

Vias verdes

525

1414

+ 169%

Internamentos

621

801

+ 29%

Trombectomias

43

327

+ 660%

Fibrinólise

143

162

+ 13%

variável

Gráfico 1 – Grau de autonomia dos doentes tratados na UCV após 3 meses, no ano de 2018

GRAU DE AUTONOMIA AOS 3 MESES DOS DOENTES
TRATADOS NA UCV - ANO DE 2018
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Fotografias

1 A equipa de Neurorradiologia de Intervenção durante uma
trombectomia

2 João Reis a abrir o congresso “Lisbon Stroke Summit” em 2018 – um
congresso internacional organizado pela UCV e pela Neurorradiologia de
Intervenção
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3 Ana Nunes (segunda a partir da esquerda), em Estocolmo, a receber o prémio internacional “Top Thrombectomy Center 2018”

4 A equipa de Neurossonologia (ecografia e doppler vascular da cabeça e pescoço).
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5 Ação de sensibilização para a prevenção
do AVC no âmbito das comemorações do
dia nacional do doente com AVC, realizada
nos claustros do Hospital de S. José, em
2016

6 Ação de sensibilização para a prevenção
do AVC no âmbito das comemorações do
dia nacional do doente com AVC –
distribuição de informação e contacto
direto com a população de Lisboa, em
2017

7

