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A UCV faz 18 Anos!

A Unidade
CerebroVascular do
CHULC comemora
o seu 18º
aniversário e é com
muito orgulho que
edita o seu primeiro
jornal

Parte da equipa da UCV

Vários
depoimentos de
profissionais que
trabalham
diariamente na
UCV e com a UCV e
as suas
perspectivas

A Unidade CerebroVascular (UCV),
criada em Outubro de 2003 no Hospital
de S. José, destina-se a cuidar de doentes
com Acidente Vascular Cerebral em fase
aguda, ao internamento de doentes para
a
realização
de
procedimentos
diagnósticos e terapêuticos nesta área da
patologia humana e ao seguimento de
doentes com doença vascular cerebral
nas suas várias manifestações.
A UCV é uma Unidade Multidisciplinar e
Multiprofissional que só pode cumprir os
seus objectivos se tiver sustentação no
trabalho integrado dos vários grupos
profissionais numa solidariedade que se
fundamenta e efectiva nas acções que
compõem o cuidar.

A equipa da UCV
A Equipa de trabalho da UCV
integra profissionais de várias
áreas: medicina, enfermagem,
reabilitação, secretariado e
assistentes operacionais.

O serviço conta com a
colaboração de 1 assistente
administrativa da unidade, 8
médicos, 20 enfermeiros, 8
assistentes operacionais.

A unidade tem como
Coordenadora a Dra. Ana Paiva
Nunes e Enfermeira Chefe, a
Enfermeira Maria João Duarte.

Contamos com a presença diária
de um Fisiatra e de
fisioterapeutas que dão apoio ao
serviço.

A UCV tem como missão prestar cuidados de saúde diferenciados a doentes com AVC
agudo bem como produzir conhecimento através da investigação e ensino aos
diferentes grupos profissionais com vista à melhoria das práticas clínicas. Tem como
visão uma elevada diferenciação científica, técnica e tecnológica que tenha por base a
excelência clínica, a eficácia e eficiência para que se defina como centro de referência
nas patologias que trata. Como valores subjacentes ao seu trabalho apresenta: justiça
e verdade nos processos; cultura de serviço centrada no doente; competência técnica;
trabalho em equipa multidisciplinar e multiprofissional.
Cuidar é, fazendo tecnicamente bem, estabelecer a cada momento a relação adequada
ao indivíduo no seu contexto. A UCV, nas suas vicissitudes, é o produto da
congruência de vários grupos profissionais interdependentes, só eficazes se solidários,
no serviço público que a justifica. Assim devemos planificar para melhor fazer e
tornar possível porque imprescindível a avaliação do nosso trabalho. O presente guia
que se quer conhecido e discutido por todos os profissionais que aqui trabalham
responsabiliza a equipa que o realiza no cuidar. Porque cuidar de doentes com AVC é
necessariamente multidisciplinar, pedimos o contributo essencial e a crítica dos
enfermeiros, dos médicos de Medicina Interna, Neurologia, Neurocirurgia,
Neurorradiologia e Fisiatria, dos técnicos de ecografia neurovascular e cardíaca, de
reabilitação, de radiologia, dos assistentes operacionais e administrativos que tornam
possível este objectivo.

A colaborar directamente com a
UCV, no Laboratório de
Neurossonologia trabalham três
técnicas de doppler e duas
assistentes administrativas.
Colaboram ainda de forma
assídua duas técnicas de
ecocardiografia.
A Equipa de Neurorradiologia de
Intervenção trabalha em estreita
relação com a UCV participando
activamente não só no
tratamento e seguimento dos
doentes como também nas
actividades formativas do
serviço.

A equipa da
UCV realiza em
Abril de 2022 a
4ª Edição do
Lisbon Stroke
Summit
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“Define-se Via Verde como uma estratégia organizada para a abordagem, encaminhamento e tratamento mais adequado, planeado e expedito, nas fases
pré, intra e inter-hospitalares, de situações clínicas mais frequentes e/ou graves que importam ser especialmente valorizadas pela sua importância
para a saúde das populações”.(Documento Orientador sobre Vias Verdes do Enfarte Agudo do Miocárdio e do Acidente Vascular Cerebral, 2007.Coordenação
Nacional para as Doenças Cardiovasculares, Alto Comissariado da Saúde.)

A Via Verde de AVC

A Via Verde AVC assume, na
prática, três modalidades de
encaminhamento dos doentes:
- CODU
- Via Verde Externa (Interhospitalar)
- Via Verde Interna (Intrahospitalar)
- Urgência Metropolitana
de Lisboa para tratamento
endovascular do AVC

A Via Verde AVC nas suas
múltiplas modalidades
constitui uma mudança
significativa na perspectiva
organizacional na forma de
encarar o doente com AVC
agudo. Com o advento da
terapêutica trombolítica e a
demonstração científica dos
benefícios do internamento em
Unidades de AVC passou-se
duma atitude contemplativa
para outra interventiva nestes
doentes. A Via Verde pretende
organizar para tornar célere a
admissão e avaliação dos
doentes sabendo-se que no
AVC tempo é cérebro.

No ano de 2020 foram
activadas 1135 vias verdes no
nosso Centro
A UCV admitiu neste período
686 doentes urgentes sendo a
maioria admitidos por Via Verde
accionada por outros Hospitais
no âmbito da UML, logo seguido
de doentes provenientes da Via
Verde CODU.

Foram efectuadas 380
trombectomias mecânicas,
colocados 28 stents extra ou
intracranianos em fase aguda e
efectuadas 140 terapêuticas
fibrinolíticas na fase aguda do
AVC.

A Coordenadora da UCV
Dra. Ana Paiva
Nunes

Escolhi começar a trabalhar na UCV em 2008 por me ter
deslumbrado com o projecto do Dr. João Alcântara.
Encontrei um grupo de pessoas de todas as classes
profissionais que trabalhava com gosto, com empenho,
com dedicação, com elevada diferenciação técnica e
sempre no melhor interesse do doente. Houve períodos
muito amargos, mas nunca nada do que me fez
deslumbrar se perdeu. Pelo contrário, foi-se
consolidando, fortalecendo, complementando,
adaptando e evoluindo.

A ENFERMEIRA CHEFE
Enfermeira Maria João Duarte

Atingimos a maioridade e tal como os jovens tivemos algumas dores de crescimento: a saída de cena de
pessoas importantes, a renovação das equipas e até a mudança de instalações. Também os protocolos,
procedimentos e se foram alterando ao longo dos anos para melhorar o cuidado ao doente com AVC
implicando adaptação da equipa às novas realidades. Mas desde o princípio é o nosso trabalho que faz com
que sejamos reconhecidos pelos doentes e pelos nossos pares como Unidade de referência. Estamos de
Parabéns!
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É um privilégio trabalhar todos os dias com pessoas em
quem confio para partilhar os bons momentos, uma vez
que sempre lá estiveram para ultrapassar os maus,
aumentando a força e a resiliência de toda uma equipa
que tem o mesmo objectivo: fazer bem! Deixo aqui as
minhas felicitações a esta equipa fantástica e sinto-me
grata por dela fazer parte. Parabéns UCV e obrigada!
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Os colaboradores da
UCV
“Nos dias de hoje cuidar de
doentes com AVC é sem dúvida
uma tarefa muito estimulante,
onde o objetivo principal
consiste em estabelecer a cada
momento a relação adequada ao
indivíduo no seu contexto, só se
conseguindo tendo por base de
sustentação
o
trabalho
integrado dos vários grupos
profissionais
que
aqui
trabalham. A procura constante
em saber, em fazer e em
melhorar, torna-se assim o
instrumento essencial para que
sejamos capazes de cumprir os
objetivos a que nos propomos”
Enfermeira Sandra Asper
“Exercer funções na UCV
ensinou-nos
o
verdadeiro
sentido do trabalho de equipa.
Todos os profissionais unem
esforços e complementam-se
para que o cuidado à pessoa
com AVC seja o mais rápido e
completo
possível.
É
fundamental não esquecer
também o contributo de
profissionais
de
outras
unidades funcionais, que ainda
nos fortalecem mais.
Trabalhar na UCV permite-nos
cuidar da pessoa em todas as
vertentes de forma a que o
doente possa iniciar o mais
precocemente possível o seu
processo de recuperação.”
Enfermeiros Luis Martins e
Ricardo Braga
“A
excelência
da
UCV
reconhecida
em
prémios
nacionais e internacionais, é
sobretudo fruto da preocupação
nos cuidados aos doentes, na
empatia e profissionalismo da
equipa e no crescimento diário
para o qual todos contribuem”
Assistente Operacional Júlia
Machado
“É graças ao nosso trabalho que
o serviço é o que é hoje,
ninguém constrói nada sozinho,
estamos juntos nesta jornada
crescendo profissionalmente e
pessoalmente pois o trabalho
em equipa é mais rico, forte e
por isso capaz de alcançar as
metas mais difíceis” Assistente
Operacional Ana Marques
“Trabalhar na UCV? Sem
dúvida um desafio. A exigência
tem que atingir níveis elevados
quando se trata de “salvar a
vida” de quem precisa de nós.
Nem sempre conseguimos o
ideal, mas fazemos sempre o
nosso melhor!” Enfermeira
Catarina Souto
"Como Técnica de
Cardiopneumologia, fazer parte
desta equipa é para mim um
orgulho. É trabalhar todos os
dias com equipas
multidisciplinares treinadas e
dedicadas a cuidados de
excelência, que promovem um
tratamento diferenciado. Sendo
que as novas instalações e
equipamentos, vieram
humanizar o espaço e
dinâmicas, contribuindo na
qualidade dos cuidados de
saúde e na motivação e união
dos vários grupos
profissionais." Técnica CP
Susana Faustino

“PARABÉNS UCV pelo 18º
Aniversário! Exerço actividade
na UCV desde 2009. Estes 12
anos têm constituído um
percurso de desafio
permanente em prol da
melhoria contínua da
prestação de cuidados
assistenciais no âmbito das
doenças cerebrovasculares, da
actualização e
aperfeiçoamento das técnicas
de diagnóstico e do
tratamento dos doentes. É um
percurso já longo mas sempre
inovador, caracterizado e em
que se destaca a
multidisciplinaridade com
todo o enriquecimento a ela
inerente e que se traduz em
actividade clínica que tanto
eu, como todos os Colegas de
trabalho pretendem,
corresponda ao “Estado da
Arte”. É um privilégio ser
parte integrante desta Equipa,
testemunhar toda a evolução
que tem ocorrido e ultrapassar
os inúmeros desafios que se
colocam diariamente sempre
com o objectivo último de
prestar uma actividade
assistencial de Excelência, de
modo a continuarmos a ser
uma Unidade Cerebro
Vascular de referência a nível
Nacional.” Médica Cristina
Sousa
“Fazer parte desta equipa é
fazer parte de um conjunto de
pessoas que se dedicam a
100% aos doentes
proporcionando-lhes um
conjunto de cuidados que vão
desde o diagnóstico,
tratamentos inovadores e
adequados até à reabilitação,
de forma humana, profissional
e eficiente. Sente-se que é
dado “o melhor de nós” a
quem sofre um AVC” Técnica
de CP Susana Blanco
“18 anos a encurtar tempos
para aumentar a esperança”
Enfermeiro Cândido Mendes

"O dia de trabalho na UCV
traz desafios todos os dias.
Trabalhamos num ambiente
propício à aprendizagem e à
melhoria contínua. Não
"cristalizamos", pois cada dia
é um dia de trabalho vivo,
dinâmico e vibrante."
Enfermeira Teresa Gonçalves
“Parabéns UCV. Parabéns
Equipa por mais um
aniversário neste excelente
serviço que com as suas
particularidades consegue
fazer a diferença na vida dos
doentes que por cá passam e
também nas nossas vidas.
Que venham mais aniversários
e que continuemos juntos para
celebrar.” Assistente
Operacional Rute Santos
"Cada um tem a idade do seu
coração, da sua experiência,
tempo e acção! Mas na UCV o
Tempo é Cérebro e reacção,
todos juntos em prol do bem
comum, A Saúde de todos e
mais algum...Feliz aniversário
UCV e Obrigado por tudo.”
Técnica de CP Rita Sá
“Trabalhar na UCV, neste
microcosmo, que abraça ao
nível do cuidado hospitalar
uma grande diversidade de
utentes, fez-me e faz-me
diariamente entregar o melhor
de mim na perspetiva
humano-profissional! Sinto
uma enorme gratidão por
fazer parte desta equipa”
Assistente Administrativa
Sandra Lopes
“Trabalhar com a UCV tem
sido um enriquecimento
constante: O espírito de
equipa que se vive, sentindo
que se dá o melhor em prol
dos doentes, é parte de um
processo de aprendizagem
permanente, que contribui,
sem dúvida, para o
crescimento profissional, mas
também pessoal, de qualquer
médico.” Médica NRI
Mariana Baptista

“A UCV está muito bem estruturada e
organizada, tornando-se um excelente
local para a nossa formação e
aprendizagem sobre a melhor abordagem
às doenças cerebrovasculares”
Médica Patrícia Faustino, Interna FE de Neurologia
“Trabalhar na UCV não se
consegue resumir apenas
numa frase, pois todos os dias
são um desafio e uma emoção.
Os doentes são complexos mas
é gratificante assistir às suas
conquistas diárias. Fazer parte
do seu cuidar deixa-me
sempre grata. Parabéns UCV.
Vamos continuar.” Assistente
Operacional Célia Pires
“Trabalhar na UCV é sinónimo
de multidisciplinaridade, em
que a equipa trabalha como
um todo, em todas as etapas
do internamento, de forma a
garantir o melhor outcome
possível para o doente com
AVC.” Enfermeira Rita
Ramalho

“A UCV faz 18 anos. Dezoito
anos em que ajudou milhares
de doentes, ensinou centenas
de médicos - entre os quais eu
me incluo. Tornou-se uma
referência nacional no
tratamento do AVC quando
ainda ninguém acreditava.
Mais importante que isso,
para todos os que lá passaram,
tornou-se uma referência
pessoal de como se pode ser
feliz a trabalhar. Parabéns
UCV - que equipa fantástica!!”
Médica NRI Isabel Fragata

“18 Anos UCV. Parabéns a toda a
equipa da UCV! Enquanto TSDT
(Cardiopneumologia) na área de
Neurossonologia (exames de
ultrassonografia
cerebrovascular), iniciar e
acompanhar o percurso de
desenvolvimento da UCV tem
sido um bom desafio, motivante
e um percurso de permanente
aprendizagem através do
trabalho em equipa. Ao longo
destes 18 anos é de salientar o
excelente ambiente de trabalho
entre os profissionais, a
confiança e respeito mútuo,
sempre motivados em fazer bem,
o melhor pelo doente.
Para a concretização dos exames
de Neurossonologia na UCV, é de
salientar a disponibilidade de
equipamentos de última geração
assim como o empenho dos
profissionais qualificados e
especializados nesta área
permitindo um diagnóstico
eficaz.
A
realização de as reuniões
frequentes da equipa
multidisciplinar para discussão
de casos clínicos, tem sido de
elevada importância e
contribuindo para o aumento do
conhecimento científico assim
como a casuística de casos
clínicos que tem sido crescente
ao longo destes anos permitindo
acumular experiência em exames
de ultrassonografia
cerebrovascular.
A
oportunidade de integrar uma
equipa multidisciplinar com
projeto eficaz de integração de
novos elementos, permitindo
formar novos profissionais, tem
sido uma permanente motivação,
pois revela reconhecimento e
obriga a uma constante
atualização de conhecimentos
técnico-cientificos.” Técnica CP
Susana Ferreira
“Se a UCV entra este ano na sua
“maioridade” ao fazer 18
aninhos, eu diria que a minha
relação de trabalho e amizade
com a sua equipa começou
quando a Unidade estava prestes
a entrar na adolescência, em
2014.
Muito mudou desde então…as
coisas boas, no entanto,
mantêm-se eternas e inabaláveis.
Mudamos de instalações, mas
manteve-se o espírito de equipa;
aumentamos de capacidade, mas
continuou a dedicação total a
cada doente para garantir o
melhor tratamento, diagnóstico e
recuperação de cada indivíduo
que atravessa as portas da UCV.
Como técnica de
Cardiopneumologia na área de
Ecocardiografia, é uma fonte de
orgulho e uma honra para mim
participar continuamente neste
magnífico esforço de equipa
para, não só ajudar no
diagnóstico, como na prevenção
de futuros AVC’s nos nossos
doentes.
Lá diz o ditado que quem vê
caras não vê corações; nós
estamos lá para que na UCV seja
sempre possível ver ambos!”
Técnica CP Natália Pires

Técnicas CP Rita Sá e Susana
Blanco

Assistente Operacional Júlia
Machado

Enfermeiras Teresa Gonçalves,
Carla Pinto, Sandra Asper, Ana
Semedo e Catarina Souto

Médica Cristina Sousa

Médica Mariana Baptista
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Sabia que foram internados de forma electiva 163 doentes nas UCV em 2020?
Sabia que estes doentes vieram na maioria tratar aneurismas não rotos?

Os nossos doentes
“Amor em acção!
Cuidar como missão!
Foi aqui, onde trabalham os super-heróis
profissionais de saúde, e onde “coragem”
e “resiliência” são palavras de ordem, que
me ajudaram a driblar preocupações,
tristezas e fragilidades, tratando das
minhas dores, medos e inseguranças. A
experiência que sentimos, quando nos
deparamos com a maior das
vulnerabilidades - o sofrimento - é a
certeza de que na UCV do HSJ, nos
abraçam e confortam a alma, enquanto
de tudo ao alcance fazem, para nos
tratarem do corpo. Com entrega e espírito
altruísta, fazem de cada um de nós...
alguém único!
Esta é uma jornada onde o carinho, a
atenção e o humanismo imperam. Um
testemunho de gente que nos orgulha da
condição de... ser gente!
Profissionais cruciais que cuidam de
verdade e que curam com afeto!
São incríveis! Autênticos heróis! Pessoas
que salvam pessoas, e que nos ajudam
não apenas a sobreviver, como também a
viver muito melhor!
A minha gratidão é intensa e
eterna.Obrigada por tudo!
Muito obrigada por tanto!
(Em Especial à Equipa do Ex.º Sr. Dr.
Carlos Vara Luís, Dr.ª Isabel Fragata, Dr.
João Reis, Dr.ª Ana Nunes, Enf.ª Sandra
Galamba, Sr.ª Sandra Lopes).”
Sofia Leiria

“Meu nome é Marco e aos 49 anos tive
um AVC hemorrágico. Naquele dia,
estava em casa a recuperar de cirurgia
ao joelho, quando senti uma dor de
cabeça forte que se foi intensificando,
acompanhada de vómitos. Nunca me
passou pela cabeça estar a ter um AVC
e só passado algumas horas é que
resolvi ir às urgências do Centro de
Saúde, que por sua vez encaminhou
para o Hospital do Santo Espírito em
Angra do Heroísmo, onde após um
TAC detectaram o derrame. Resido
nos Açores e não existe Unidade de
AVC na região, por isso fui evacuado
pela Força Aérea Portuguesa para o
Hospital de São José em Lisboa.
Apesar da detecção e
encaminhamento eficiente do
Hospital da Ilha, o tempo entre a
entrada no Centro de Saúde e a
chegada a Lisboa levou 17 horas.
Estive sempre consciente e
comunicativo. À chegada às urgências
do Hospital de São José, fui
submetido a uma angiografia e após 2
dias nos Cuidados Intensivos,
transferido para a Unidade
Cerebrovascular, onde fiquei durante
21 dias.
Quando se fala em Hospitais públicos,
a primeira coisa que pensamos é:
pessoas despreparadas, profissionais
incompetentes, falta de equipamentos
e estruturas, contudo durante os dias
de internamento pude perceber que

Equipa de neurorradiologia
de intervenção a efectuar
uma trombectomia

não é isso que acontece, não na UCV,
que apesar de ter alguma falta de
profissionais, os que lá encontrei davam
diariamente tudo de si, para que os
doentes não sentissem as lacunas do
nosso “sistema”. Fui muito bem
atendido por profissionais competentes,
desde médicos (as), enfermeiras (os),
técnicos (as) de enfermagem, equipa de
limpeza, foram incansáveis. Pessoas
que dedicam a sua vida em prol de
outras vidas, com carinho, com amor,
com zelo e dedicação para com os
pacientes e suas famílias.
Enfim, todos esses profissionais
formam uma grande FAMÍLIA em prol
de outras FAMÍLIAS, são verdadeiros
heróis.
É um orgulho para todos os
Portugueses e é nosso dever divulgar
esse belo trabalho e talvez ponderar a
sua importância em existir em regiões
mais isoladas, como é a Região
Autónoma dos Açores, de onde estes
doentes têm de ser deslocados, via
aérea para poderem ser assistidos.
Felizmente dada a gravidade da
situação e o tempo que levou, hoje
voltei à minha vida normal, sem
nenhuma limitação. Este momento da
minha vida poderia ter sido um ponto,
mas por alguma razão e por todos os
profissionais competentes que me
acompanharam, este momento foi
apenas uma vírgula.
Um bem haja!

"Não me recordo de como entrei na
UCV de São José...mas não há dia que
passe (e já passaram 10 anos desde que
sofri uma trombose venosa cerebral)
que não me sinta grata por, naquela
altura tão difícil e complicada, terem
olhado por mim e feito tudo para que cá
ficasse e pudesse ver os meus filhos
crescerem. Não menciono nomes de
médicos, enfermeiros e auxiliares,
porque acredito que todos foram
importantes à sua maneira na minha
recuperação. Dos 10 dias que lá estive
após o AVC, guardo boas memórias por
incrível que possa parecer! E a verdade
é que uma década depois, e com mais
um filho (!) na família, sei que este
sentimento de gratidão acompanharme-á (e ao meu marido também) por
toda a vida. Bem hajam!"
Diana Wong Cascalho Ramos

Marco Quadros

DIA MUNDIAL DO AVC
29 de Outubro
Todos os anos a UCV tem realizado acções de sensibilização para a população.
Por ainda estarmos em fase pandémica, este ano fizemos este Jornal que visa assinalar não só os 18 anos da UCV
como também lembrar este dia.
Recordamos em imagens alguns destes momentos
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A Actividade da UCV premiada
A UCV recebeu no passado mês de Setembro e pelo terceiro ano
consecutivo, os prémios SITS Award for Top patient recruitment
in the IVT Protocol e o TBY Protocol.
Este prémio internacional é referente a excelência de registo dos
doentes tratados no nosso centro. É um registo internacional
onde são introduzidos todos os doentes tratados com terapêutica
fibrinolítica endovenosa ou tratamento endovascular e através
dele são efectuados os maiores ensaios clínicos a nível
internacional.

O Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) é uma iniciativa pan-europeia que delineada pela European Stroke Organization (ESO) e pela Stroke Alliance for Europe
(SAFE). É o maior projeto sobre AVC já realizado na Europa e estabelece metas para melhorar o tratamento do AVC em todo o continente até 2030.
O AVC continua a ser uma das principais causas de morte e invalidez na Europa, e as projeções mostram que, com a abordagem habitual, os números do AVC não diminuirão
nas próximas décadas. Um fator importante que contribui para isso é que a população idosa na Europa está a aumentar, projetando-se este aumento de 35% entre 2017 e
2050.
Felizmente, há fortes evidências de que o AVC é evitável e tratável, e existe o potencial de reduzir drasticamente o ónus do AVC e suas consequências em longo prazo. No
entanto, isso requer a ação conjunta dos Ministérios da Saúde, outros órgãos governamentais, Organizações de Apoio Científico e de Derrame, profissionais da saúde,
investigadores clínicos e pré-clínicos e as indústrias farmacêutica e de dispositivos médicos.
Metodologia
O Stroke Action Plan for Europe (SAP-E) utilizou a mesma metodologia das Declarações de Helsingborg, apresentando uma revisão do 'estado da arte', o estado dos serviços
atuais, prioridades e metas de pesquisa e desenvolvimento para uma série de domínios em cuidados no AVC.
O SAP-E inclui dois domínios adicionais, na prevenção primária e na vida após o AVC, juntamente com as prioridades de pesquisa e desenvolvimento para a pesquisa
translacional do AVC.
SAP-E 2018–2030 complementa o Plano de Ação Global da OMS sobre doenças não transmissíveis (DNTs) 2013-2020, o Plano de Ação para DNTs da OMS-Europa e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2015 a 2030.
Os documentos foram preparados por grupos de trabalho para cada um dos sete domínios. Além disso, um grupo de trabalho preparou as prioridades para a pesquisa
translacional do AVC.
As minutas dos documentos foram abertas à consulta pública durante o período de um mês. O documento final foi preparado após um workshop em Munique em 21–23 de
março de 2018 que foi transmitido ao vivo.
Conclusão
O SAP-E fornece um roteiro básico e define metas para a implementação de ações preventivas baseadas em evidências e serviços de AVC cobrindo todo o percurso do AVC até
2030.
O progresso em direção às metas e prioridades de pesquisa e desenvolvimento estabelecidas na publicação científica do SAP-E será revisto em 2021 e 2024, com uma revisão
intermediária programada para 2024. A extensão em que as metas foram alcançadas será revista em 2030.
Em Portugal os coordenadores Nacionais são Dra. Ana Paiva Nunes, Dr. Miguel Rodrigues, Dra. Catarina Fonseca e Diana Wong Ramos.
Foram traçados 4 objectivos para 2030:
1: Reduzir o número absoluto de AVC’s na Europa em 10%
2: Tratar 90% ou mais doentes com AVC na Europa numa Unidade de AVC como primeiro nível de cuidado
3: Ter planos nacionais para o AVC que abranja toda a cadeia de atendimento, desde a prevenção primária até a vida após o AVC
4: Implementar na totalidade as estratégias nacionais para intervenções multissetoriais de saúde pública para promover e facilitar um estilo de vida saudável e reduzir os
fatores ambientais (incluindo a poluição do ar), socioeconómicos e educacionais que aumentam o risco de acidente vascular cerebral
Para estes objectivos vamo-nos concentrar em 7 domínios, cada um deles com objectivos bem definidos:

Prevenção Primária

Organização dos serviços dedicados ao AVC

Tratamento do AVC

Prevenção Secundária

Reabilitação

Avaliação da qualidade do cuidado e resultados funcionais

A vida pós AVC
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