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RESUMO 

Introdução: A avaliação dos doentes na Via Verde do AVC (VVAVC) levou ao 

reconhecimento de patologias mimetizadoras – Stroke Mimics (SM). A sua distinção é 

importante devido ao diferente tratamento. Existem poucos estudos sobre SM e nunca 

foi estudado o seu prognóstico na globalidade.  

Material e métodos: Estudo retrospetivo dos doentes admitidos pela VVAVC no 

Centro Hospitalar do Porto, entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. 

Dividimo-los de acordo com o diagnóstico – Acidente Vascular Cerebral/Acidente 

Isquémico Transitório (AVC/AIT) ou SM. Determinámos a proporção de SM, as 

características demográficas, clínicas, imagiológicas e o prognóstico aos dois anos. 

Consultámos os processos clínicos e fizemos entrevistas telefónicas. Na avaliação do 

prognóstico foi usada a Modified Ranking Scale. 

Resultados: Das 255 ativações de VVAVC, 73 (28,6%) eram SM. Destes 56,2% eram 

mulheres e a idade média 64,3 (±16,5) anos. Os SM mais frequentes foram a 

epilepsia, a lipotimia/síncope e os distúrbios funcionais; 71,2% teve sintomatologia 

focal. Nos AVC/AIT verificou-se uma maior prevalência de fatores de risco vasculares 

(FRV), mais alterações na TAC e um maior número de doentes ficaram dependentes. 

Discussão: Os SM na VVAVC são comuns, mais frequentes nas mulheres, nos mais 

jovens e têm uma menor prevalência de FRV. Apresentam-se maioritariamente com 

sintomas neurológicos focais e raramente têm sinais sugestivos de isquemia na TAC. 

Conclusão: Os doentes com SM têm um melhor prognóstico que os AVC/AIT. No 

futuro, será importante otimizar modelos clínicos na abordagem dos doentes na 

VVAVC e determinar biomarcadores (imagiológicos ou bioquímicos) capazes de 

distinguir uma etiologia isquémica de outra mimetizadora. 

 

Palavras Chave: Via Verde AVC, Acidente Vascular Cerebral, Stroke Mimics. 
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ABSTRACT 

Introduction: The evaluation of the patients in the stroke pathway led to the 

recognition of mimic pathologies - Stroke Mimics (SM). Its distinction is important 

because of the different treatment. There are few studies on SM and its prognosis has 

never been studied globally. 

Material and methods: Retrospective study of patients admitted by stroke pathway at 

Centro Hospitalar do Porto, between January 1st, 2011 and December 31st, 2012. We 

divided them according to the diagnosis – Stroke/Transient Ischemic Attack 

(Stroke/TIA) or SM. We determined the SM proportion, the demographic, clinical, 

imaging and prognostic characteristics at two years. We consulted the registered 

clinical notes and conducted telephone interviews. The Modified Ranking Scale was 

used to assess the prognosis. 

Results: Of the 255 activations of stroke pathway, 73 (28.6%) were SM. Of these, 

56.2% were women and the average age was 64.3 (± 16.5) years. The most frequent 

SM were epilepsy, lipothymia/syncope and functional disorders; 71,2 had focal 

symptoms. Stroke/TIA patients presented a higher prevalence of vascular risk factors 

(VRF), more changes in CT and a greater number became dependent. 

Discussion: SM are common, more frequent in women, in young people, and have a 

lower prevalence of VRF. Their presentation is mainly by focal neurological symptoms 

and rarely have signs suggestive of ischemia in CT.  

Conclusion: Patients with SM have a better prognosis than stroke/TIA. In the future, it 

will be important to optimize clinical models in approaching patients in VVAVC and to 

determine biomarkers (imaging or biochemical) capable of distinguishing an ischemic 

etiology from another mimic. 

 

Key words: Stroke pathway, Stroke, Stroke Mimic. 
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INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das patologias mais prevalentes nos 

países desenvolvidos, estando associado a uma elevada mortalidade e morbilidade.1 

O diagnóstico de um AVC isquémico (AVCi) é clínico, sendo suportado em alguns 

casos por alterações imagiológicas.2 Tipicamente, caracteriza-se pela instalação 

aguda de um défice neurológico focal correspondente a isquemia num território 

vascular, apresentando-se frequentemente por fraqueza braquial e/ou crural unilateral, 

afasia e parésia facial.3-6 Contudo, existem diagnósticos diferenciais de AVCi, onde 

apesar da história clínica e o exame físico serem compatíveis com um défice 

neurológico agudo, não estamos na presença de um AVC, mas sim de uma outra 

entidade clínica, os Stroke Mimics (SM).2, 3, 7, 8 Estima-se que cerca de 20 a 30% das 

admissões por presumível AVC sejam SM.2, 9-16 Esta percentagem decresce, à medida 

que se realiza mais investigação, laboratorial ou imagiológica, como a tomografia 

computorizada (TAC) e a ressonância magnética (RM).3 

Têm sido realizados estudos para compreender os principais SM em contexto de 

Serviço de Urgência (SU). Há uma grande heterogeneidade dos resultados, 

dependendo das características da população em estudo.2 Contudo, pode afirmar-se 

que as causas mais frequentemente descritas de SM são epilepsia, lipotimia/síncope, 

auras de enxaqueca, quadros funcionais neurológicos, tumores cerebrais, sépsis,  

distúrbios metabólicos, neuropatias periféricas, doenças neurológicas degenerativas, 

amnésia global transitória, sintomatologia psicogénica, ou a toxicidade alcoólica. 2, 3, 6-

10, 12, 14, 16-23 Para além destes diagnósticos, o acidente isquémico transitório (AIT) é 

considerado por alguns autores como um SM, podendo constituir até 20% dos 

mesmos.1, 32, 35, 36  

Uma distinção precoce entre AVC e SM é fundamental para o sucesso do 

tratamento, isto pois, caso se trate de um AVCi, existe maior benefício quando este 

(fibrinólise ou trombectomia) é realizado o mais rapidamente possível.5, 6, 12, 24-34 Foi por 

isso criada a  via verde do AVC (VVAVC). Esta é um programa com componente extra 

e intra-hospitalar cujo principal objetivo é a redução do tempo entre o início dos 

sintomas e o início do tratamento. Para tal, após a identificação de sintomas típicos de 

um AVC e o contacto com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM/112), há 

a ativação da VVAVC pré-hospitalar, que assegura a correta triagem dos casos e o 

transporte rápido para um hospital com capacidade para tratar estes doentes.25 Caso 

se trate de um SM, a sua rápida identificação, além de permitir a adoção de medidas 

terapêuticas adequadas a um melhor tratamento e recuperação, evita o tratamento 
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com fibrinolítico ou outros tratamentos de intervenção (não expondo os doentes a 

possíveis complicações17, 26, 35) e os custos financeiros desnecessários.8, 24, 34, 36 

Contudo, em caso de dúvidas de diagnóstico entre um AVCi ou um SM, deve-se ter o 

cuidado de não restringir o tratamento agudo (fibrinólise), uma vez que o seu benefício 

potencial em AVCi é superior ao risco de complicações em SM.7, 18, 19, 22, 23, 28, 37-42 

Apesar de tudo, entre os doentes tratados com fibrinólise, apenas uma pequena 

percentagem são SM.17, 18, 37, 39 

A diferenciação do diagnóstico de um AVCi versus SM depende de vários 

fatores: manifestações clínicas, tempo de instalação e manutenção do défice 

neurológico focal, fatores epidemiológicos e modalidades de imagem disponíveis para 

avaliação de AVC.7 

A avaliação das manifestações clínicas por médicos, nomeadamente 

neurologistas, possui uma grande sensibilidade na deteção de AVC ou AIT, o que 

ajuda na distinção de SM.28, 43 O SM é mais provável se existir atingimento cognitivo, 

perda de consciência ou convulsão como um dos sintomas principais, se o doente 

conseguir caminhar, se não houver alteração do discurso, se não houver lateralização 

dos sintomas a um hemisfério, se existir um estado confusional, presença de sinais 

referentes a sistemas extra neurológicos, se existirem cefaleias tipo enxaquecas, se os 

sinais forem inconsistentes com os sintomas, ou se não respeitarem um território 

vascular.2, 5, 10, 28, 44 Contudo, vários estudos são contraditórios na determinação do  

valor de cada uma destes sintomas/sinais, de forma isolada, para distinguir AVC de 

SM. Por outro lado, as combinações de sintomas/sinais mostraram serem mais úteis 

nessa distinção. Assim sendo, a afasia pode não confirmar o diagnóstico de AVC, no 

entanto, a afasia em combinação com fraqueza do membro superior direito, parésia 

facial central e o desvio do olhar para a esquerda fornecem uma evidência clínica 

praticamente inequívoca de um acidente vascular encefálico esquerdo.7 Neste sentido, 

existem escalas que avaliam os diferentes sintomas e sinais. A National Institutes of 

Health Stroke Scale (NIHSS) compreende 15 itens e pode ser realizada em 5 minutos. 

Um menor score na NIHSS aumenta a probabilidade de se tratar de um SM.2, 5, 10, 19, 39 

Também o tempo de instalação e manutenção do défice neurológico permite 

diferenciar as situações clinicas em análise. Nos eventos vasculares, como os AVC e 

AIT é mais provável que a instalação do quadro se realize de forma aguda e bem 

marcada no tempo, sendo frequente o doente conseguir identificar exatamente o que 

estava a fazer no momento do início, e referir que previamente se encontrava bem.5, 45 

A distinção entre AIT e AVC faz-se pelo tempo de duração dos sintomas, uma vez que 

estes são semelhantes nas duas patologias, dependendo do território vascular 
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afetado.20 Nos AIT, após o início súbito dos sintomas, há o seu desaparecimento 

gradual ou abrupto, normalmente em minutos, sendo o mais comum a inexistência de 

sintomas aquando da avaliação médica.20, 46, 47 Não se observa uma diferença 

estatisticamente significativa entre a duração de um AIT e um SM.48  

É nos doentes mais jovens e do sexo feminino que há maior probabilidade de 

apresentação um SM em detrimento de um AVC. Já os doentes em que é mais 

provável a ocorrência de um AVC são do sexo masculino, com idade mais avançada e 

com fatores de risco vasculares (FRV), nomeadamente dislipidemia, fibrilação 

auricular (FA), hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) e doença isquémica 

cardíaca prévia.7, 10, 13, 18, 19, 23, 28, 39, 40, 49, 50 Também os AIT são mais frequentes em 

pessoas com mais idade e com FRV. Em idades inferiores, são mais frequentes em 

homens, mas a diferença de incidência entre sexos é reduzida com o avançar da 

idade.20 

Os meios de diagnóstico de imagem cerebral são muito importantes para 

distinguir o AVC do SM. 6, 12, 51 A TAC é pouco sensível na deteção de lesão isquémica 

cerebral quando realizada precocemente, quando a lesão tem uma pequena extensão 

ou se encontra no tronco cerebral, sendo usada principalmente para eliminar a 

possibilidade de hemorragia e detectar outras lesões como tumores.52-54  Já a RM, em 

particular a diffusion-weighted imaging (DWI), aparece como uma potente ferramenta 

no diagnóstico diferencial entre um AVCi e um SM. Além de possuir melhor resolução, 

revela alterações mais precoces e apresenta maior sensibilidade para a deteção de 

isquemia, presente no AVCi, mas que também pode estar presente no AIT.5, 7, 12, 21, 34, 

42, 53-56 Assim, a RM deve, pelas características já referidas, ser realizada se existir a 

suspeita de um SM.37 Contudo, a RM não é uma opção sempre acessível em contexto 

de urgência, pois é mais morosa e mais dispendiosa, sendo a TAC o meio mais 

utilizado.12 Apesar de tudo, importa saber que mesmo com a RM, existem AVCi que 

não demonstram alterações imagiológicas características de isquemia.14, 41, 57 

Mesmo sabendo que as diferentes caraterísticas previamente mencionadas 

podem ajudar a direcionar o diagnóstico, é importante referir que esta separação não 

é, de todo, infalível e linear.7, 8, 20, 28 É um processo difícil pelas semelhanças já 

descritas e também pelo facto de muitos doentes poderem ter já tido um AVC prévio, o 

que dificulta, por si só, a exclusão inicial de AVC.2 Há, desta forma, uma grande 

dificuldade na criação de algoritmos, sendo necessários mais estudos que ajudem na 

diferenciação dos SM dos AVC.58 

Quanto ao prognóstico dos doentes com AVC e SM, os dados existentes na 

literatura, referem apenas aqueles que foram tratados com fibrinólise. Nestes, foi 
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demonstrado que em geral existe um bom prognóstico nos SM sendo este melhor, em 

comparação com os AVC, tal como seria de esperar.18, 19, 37, 38 Assim, o follow-up dos 

doentes torna-se útil, na medida em que permite avaliar a evolução, o prognóstico de 

todos os SM, AVC e AIT e a recorrência dos diferentes episódios.  

O objetivo deste estudo é avaliar a percentagem de SM, características 

demográficas, clínicas e imagiológicas, nos doentes admitidos pela VVAVC, no Centro 

Hospitalar do Porto (CHP), durante 2 anos. Identificar os principais SM e encontrar 

características que os diferenciemdos AVC/AIT. Comparar, 2 anos após o evento 

ativador da VVAVC, o seu impacto na autonomia e sobrevida dos doentes que tiveram 

SM com os doentes que tiveram um AVC/AIT 

MÉTODOS 

População 

Doentes admitidos pela VVAVC extra-hospitalar, no SU do CHP, de 1 de janeiro 

de 2011 a 31 de dezembro de 2012.  

Fonte de informação 

Identificámos os doentes, utilizando a lista informativa relativa aos doentes que 

ativaram a VVAVC extra-hopsitalar do CHP, fornecida pelo Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) à Unidade de AVC do Serviço de Neurologia do CHP. Para 

cada episódio,  consultámos o Processo Clínico Electrónico (PCE) assim como o 

programa S-Clinic, o sistema Alert e a Plataforma de Dados da Saúde (PDS). 

Contactámos telefonicamente doentes ou familiares, cujas fontes de informação 

previamente mencionadas não continham informação necessária ao estudo.  

Desenho do estudo 

Dividimos os doentes em dois grupos: os AVC e AIT, e os SM. Não incluímos os 

AIT nos  SM por apresentarem características que mais se assemelham aos AVC, por 

isso o grupo de comparação foi AVC/AIT. 

Em seguida, para cada doente que ativou a VVAVC, registámos os seguintes 

dados: 1) sexo, 2) idade, 3) se previamente apresentava FRV (HTA, DM, dislipidemia, 

FA, doença cardíaca isquémica ou AVC/AIT, 4) se padecia de epilepsia, 5) o 

diagnóstico final considerado, 6) se foi visto por neurologista no SU, 7) se foi 
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investigado com TAC e/ou RM cerebral, em caso de ter realizado, se estes 

demonstraram alterações sugestivas de evento vascular agudo, 8) se faleceu no 

período de 2 anos, em caso positivo, a causa de morte e a data e 9) informações 

sobre o doente que permitissem determinar a sua autonomia aquando do evento 

ativador da VVAVC e 2 anos após. Para os SM foram também registados se os 

sintomas apresentados eram focais ou não focais. 

Definições:  

Acidente Vascular Cerebral, Acidente isquémico Tramitório, Stroke Mimics 

Definimos estar na presença de um AVC, AIT ou SM, considerando o 

diagnóstico final registado no processo clínico eletrónico, obtido após avaliação clínica 

e/ou realização de exames imagiológicos. Nos casos em que a distinção entre AVC e 

AIT não era clara pelo código de diagnóstico final registado no processo, como no 

caso do código (doença vascular cerebral aguda, mas mal definida), esta distinção foi 

feita posteriormente por um neurologista. Definiu-se AIT como uma síndrome clínica 

caracterizada por perda de função cerebral ou monocular (amaurose fugaz) que dura 

menos de 24h e que se pensa ser atribuída a um fluxo cerebral ou ocular inadequado, 

resultante de uma trombose arterial ou embolia associada a doença arterial, cardíaca 

ou hematológica.47 Considerámos SM todos os casos em que o diagnóstico final era 

distinto de AIT ou AVC. 

Fatores de Risco Vascular e Epilepsia 

Considerámos como FRV a HTA, a DM, a dislipidemia, a FA, a doença cardiaca 

isquémica prévia (enfarte agudo do miocárdio, síndrome coronário agudo, angina 

instável) e a doença cerebrovascular prévia (AVC ou AIT). Considerámos que estes 

FRV estavam presentes se houvesse a sua referência nos registos clínicos ou 

referência que o doente estivesse a realizar terapêutica específica para a patologia em 

questão, quer nas fontes de informação eletrónicas previamente mencionadas, quer 

aquando do contacto telefónico. 

Considerou-se que um doente tinha antecedentes de epilepsia se, nas fontes de 

informação mencionadas, houvesse referência a essa patologia ou se o doente 

estivesse medicado para tal.  
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Sintomas neurológicos focais e não focais 

Considerámos sintomas neurológicos focais aqueles cujas manifestações 

clínicas se presumiam ser devido à afetação de áreas específicas do cérebro, seja por 

défice de função, causa epilética ou funcional, incluindo alterações de linguagem, 

motoras, sensitivas ou vertigem. Considerámos sintomas não focais todos os outros, 

que representavam uma disfunção global cerebral, incluindo lipotímia, síncope, 

intoxicações ou infeções. 

Alterações de evento vascular agudo na TAC e RM cerebral  

Considerámos existirem alterações sugestivas de evento vascular agudo na 

TAC, sempre que no relatório eram referidas alterações de densidade ou morfologia 

do parênquima encefálico, sugestivas de lesão vascular aguda/recente, de carácter 

isquémico ou hemorrágico e/ou alterações de densidade sugestivas de trombo nos 

ramos das principais artérias cerebrais.  

Considerámos existirem alterações sugestivas de evento vascular agudo na RM, 

sempre que no relatório eram referidas alterações de carácter isquémico na 

ponderação DWI (Diffusion-weighted imaging) e mapa ADC (Apparent diffusion 

coefficient).  

Avaliação da dependência 

Utilizámos a escala Modified Rankin Scale (mRS).59, 60 Considerámos um doente 

independente se mRS<3 e o agravamento na mRS quando ocorria a passagem de um 

nível <3 para um ≥3. 

Análise Estatística 

Na análise descritiva, utilizámos proporções para descrever as variáveis 

qualitativas e a média e desvio padrão para as variáveis quantitativas. Na 

comparação das variáveis categóricas, utilizámos o teste do Qui-quadrado ou o 

teste exato de Fisher quando apropriado. Na comparação das variáveis contínuas, 

utilizámos o teste-t. Estimámos a curva de sobrevivência cumulativa, utilizando o 

método de Kaplan-Meier. Adotámos um valor de p<0,05 (limite para o erro tipo 1) 

para que um resultado fosse considerado significativo. Realizámos a análise com 

recurso ao IBM SPSS Statistics v24.0. 
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Ética 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do CHP. 

RESULTADOS 

Durante o período em análise, a VVAVC foi ativada 258 vezes. Destes, 3 

episódios (1,2%) foram excluídos porque através dos dados fornecidos não foi 

possível identificar os doentes a fim de recolher a informação necessária a este 

estudo.  

Registámos 73 (28,6%) SM e 182 (71,4%) casos de AVC/AIT. A Fig.1 demonstra 

o diagnóstico final dos 255 casos estudados, existindo 122 (47,8%) casos de AVCi, 36

(14,1%) casos de AVC hemorrágico, 24 (9,4%) casos de AIT, 18 (7,1%) casos de 

epilepsia, 16 (6,3%) de lipotímia/síncope e 12 (4,7%) casos de distúrbios funcionais. 

Dos SM, 52 (71,2%) apresentaram sintomatologia focal. 

Figura 1. Diagnósticos finais dos 255 doentes estudados e sua percentagem 

Acidente Vascular Cerebral/Acidente isquémico transitório (AVC/AIT), Acidente Vascular Cerebral 
isquémico (AVCi), Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (AVCh), Acidente Isquémico Transitório (AIT), 
Stroke Mimic (SM) 

Em 1 doente do grupo AVC/AIT não foi encontrada qualquer referência aos seus 

FRV ou ao mRS prévio, tendo este falecido no dia de ativação da VVAVC. Em 11 

47,8

14,1

9,4

7,1

6,3

4,7

2,4

2

1,6

1,6

1,2

0,8

0,8

0,4

0 10 20 30 40 50 60

DCV

AVCi

AVCh

AIT

SM

epilepsia

lipotímia/síncope

distúrbios funcionais

encefalopatia e distúrbios metabólicos

vertigem

infeção

tramatismo

consumo substâncias

cefaleia

neuropatia periférica

amnesia global transitória

AVC/AIT

SM 



AVC e SM na ativação da via verde extra-hospitalar no CHP 

13 

doentes (1 do grupo AVC/AIT e 10 do grupo SM) não foi possível saber determinar o 

valor na mRS 2 anos após o evento ativador da VVAVC.  

As características dos dois grupos em análise (SM e AVC/AIT) encontram-se na 

Tabela 1. Relativamente ao sexo, os SM foram tendencialmente (p=0,294) mais 

frequentes nas mulheres (56,2%) e AVC/AIT mais frequentes nos homens (51,1%). 

Em relação à média de idades à data do diagnóstico, verificou-se uma diferença entre 

os grupos (p<0,001), sendo menor a idade nos SM, 64,3 (±16,5) anos, que nos 

doentes com AVC/AIT, 72,6 (±11,8) anos. Em relação aos FRV, foi observada uma 

diferença entre os grupos (p<0,001), existindo nos doentes com AVC/AIT uma maior 

prevalência de HTA, dislipidemia e FA. A doença cardíaca isquémica e a DM foi 

tendencialmente mais frequente no grupo AVC/AIT. O grupo SM apresentou maior 

prevalência de epilepsia (p<0,001).  

Um maior número de doentes com AVC/AIT foi visto por neurologista, realizou 

TAC e esta demonstrou, mais vezes, sinais de evento cerebrovascular agudo 

(p<0,001). No grupo SM, 80,8% dos doentes realizaram TAC, destes 6,8% levantaram 

nos relatórios a possibilidade de sinais de evento agudo vascular. No grupo AVC/AIT 

100% dos doentes foram observados por neurologista e fizeram TAC, sendo que 

59,3% mostraram alterações de isquemia aguda. Realizaram RM 8,2% dos doentes do 

grupo SM e 2,7% dos doentes do grupo AVC/AIT. No grupo de SM, encontrámos uma 

diferença entre a proporção de doentes observados por neurologista caso estes 

apresentassem sintomas focais ou não focais (p<0,001). Foram observados por 

neurologista 45 (86,5%) dos doentes com sintomas focais e apenas 10 (47,6%) dos 

doentes com sintomas não focais. Houve uma tendência para que os doentes com 

sintomas focais fossem mais vezes investigados com TAC (p=0,051) e RM (p=0,104) 

O grupo SM possui um menor número de doentes, que previamente ao evento 

ativador da VVAVC eram independentes; 2 anos após, esta diferença inverteu-se. Da 

análise efetuada ao prognóstico aos 2 anos, dos doentes previamente independentes 

(mRS<3), observou-se uma diferença entre os dois grupos, sendo que houve uma 

maior proporção de doentes a tornarem-se dependentes (mRS>=3), no grupo de 

doentes com AVC/AIT.  

No grupo de doentes previamente independentes, não foi encontrada qualquer 

relação entre o estado de dependência após 2 anos e o sexo feminino, ou o número 

de FRV. Pelo contrário, foi observada uma relação entre a idade e um estado de 

dependência aos dois anos (p<0.001). A média de idades dos doentes dependentes 

foi de 74,8 anos (±10,8) e dos que mantiveram a sua condição de independência 67,0 

anos (±14,5)(Tabela 2). 
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Tabela 1. Caracterização dos grupos SM e AVC/AIT 
SM 

(n=73) 
AVC/AIT 
(n=182) 

Total 
(n=255) 

Valor 
de p 

n % n % n % 
Mulheres 41 56,2 89 48,9 130 51,0 0,294 

Idade média (dp) 64,3 (16,5) 72,6 (11,8) <0,001 

Fatores risco vascular 
Hipertensão Arterial  35 47,9 146 80,7 181 71,3 <0,001 
Doença cardíaca isquémica 4 5,5 23 12,7 27 10,6 0,091 

Diabetes Mellitus 19 26,0 53 29,3 72 28,3 0,602 
Dislipidemia 21 28,8 97 53,6 118 46,5 <0,001 
Fibrilação Auricular 8 11,0 62 34,3 70 27,6 <0,001 
Doença cerebrovascular 19 26,0 32 17,8 51 20,2 0,138 

Epilepsia 5 6,8 2 1,1 7 2,8 0,011 

Observado por Neurologista 55 75,3 182 100 237 92,9 <0,001 

Realizaram TAC 59 80,8 182 100 241 94,5 <0,001 
Com sinais de evento agudo 4 6,8 108 59,3 112 46,5 <0,001 

Realizaram RM 6 8,2 5 2,7 11 4,3 0,052 

mRS prévio < 3 (independente) 54 74,0 156 86,2 210 82,7 0,020 

mRS após 2 anos < 3  30 47,6 64 35,4 94 38,5 0,085 
Tornaram-se dependentes 
após 2 anos (mRS>=3) 

15 23,8 92 51,1 107 44,0 <0,001 

Stroke mimics (SM), Acidente Vascular Cerebral /Acidente Isquémico Transitório (AVC/AIT), Modified 
Rankin Scale (mRS). 

Tabela 2. Caracterização dos 210 doentes previamente independentes, segundo 
o seu estado, 2 anos após o evento ativador da VVAVC

Fatores de risco vasculares (FRV) 

Dependência aos 2 anos Valor de 
p Sim Não 

n % n % 

Mulheres 54 50,5 70 51,5 0,877 

Idade <0,001 

18-34 anos 0 0 4 2,9 

35-64 anos 16 15,0 48 35,3 

> =65 anos 91 85,0 84 61,8 

Idade média (dp) 74,8 (10,8) 67,0 (14,5) <0,001 

Número de FRV 0,374 

0 7 6,5 23 16,9 

1 30 28,0 31 22,8 

2 24 22,4 31 22,8 

3 31 29,0 35 25,7 

4 11 10,3 11 8,1 

5 3 2,8 4 2,9 

6 1 0,9 1 0,7 
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A sobrevida aos 2 anos foi melhor nos SM comparando com o grupo AVC/AIT, 

conforme se pode observar na curva de sobrevivência da Fig 2.  

Figura 2. Curva de sobrevivência cumulativa dos doentes com SM e AVC/AIT 

Stroke Mimics (SM), Acidente Vascular Cerebral/Acidente Isquémico Transitório (AVC/AIT).

Constatou-se ainda (Tabela 1) que 17,3% dos doentes ativaram a VVAVC extra-

hospitalar em contexto de dependência funcional prévia. Não encontrámos uma 

diferença (p=0,880) entre a proporção de doentes a tornarem-se dependentes ao fim 

de 2 anos, quando comparamos aqueles com sintomas focais e os com sintomas não 

focais.  

DISCUSSÃO 

A porporção de SM no nosso estudo (28,6%) encontra-se no intervalo 20-30% 

como descrito na literatura. 2, 10, 11, 13, 15, 16 Estudos similares ao nosso, em que os AIT 

não foram considerados SM, como o realizado por Merino et al. encontrou uma 

percentagem de 30% de SM 13 e o de Valle et al, de 26,4%.11 Importa referir que 

avaliámos a proporção de SM de uma população de doentes cuja possibilidade de 

diagnóstico de AVC, que levou à ativação da VVAVC, foi assumida a nível extra-

hospitalar, por profissionais de saúde muitas vezes não médicos ou enfermeiros. Por 



AVC e SM na ativação da via verde extra-hospitalar no CHP 

16 
 

esta razão, no nosso coorte, é esperada uma maior proporção de SM que numa 

população, em que a assunção de diagnóstico de AVC é realizada já no SU/triagem.  

Quanto às patologias que mais mimetizaram AVC, tal como observámos, a 

epilepsia é a mais frequente, tal como verificado em vários estudos.2, 15, 21, 28, 37, 48 A 

síncope/lipotimia são também causas comuns.16 

Dos SM, a maioria dos doentes apresentaram sintomatologia focal, o que vai de 

encontro ao esperado, uma vez que a VVAVC é ativada quando há a suspeita de um 

AVC e este habitualmente manifesta-se pela instalação aguda de um défice 

neurológico focal. Este resultado permite perceber que na maioria dos casos, a 

VVAVC foi corretamente ativada. 

Relativamente às diferenças de sexo, idade e número de FRV, entre os grupos 

estudados, os resultados encontrados estão de acordo com a literatura. Existe uma 

tendência para que os SM sejam mais frequentes no sexo feminino e os AVC/AIT mais 

frequentes no sexo masculino. 2, 13, 18 Existe, em relação à média de idades à data do 

diagnóstico, uma diferença entre os grupos (SM e AVC/AIT), sendo os doentes com 

SM mais novos que os doentes com AVC/AIT.7, 13, 18, 19, 23, 28, 39  Relativamente à 

presença de HTA, dislipidemia e FA, estes são mais frequentes, no grupo de doentes 

com AVC/AIT. 13, 44 Libman et al. refere que a HTA, FA e doença cardíaca isquémica, 

nomeadamente a angina, aumentam a probabilidade de diagnóstico de AVC vs SM.10 

Ferro et al. refere a HTA como preditor de AVC e a FA como um preditor não 

significativo.50  

Quanto aos exames auxiliares de diagnóstico, o protocolo da VVAVC 

compreende a realização de uma TAC a não ser que, após avaliação por neurologista, 

o quadro seja claramente um mimetizador que não justifique a sua realização. Este 

dado suporta que tenha existido um menor número de doentes a realizar TAC, no 

grupo dos SM. A TAC demonstrou mais vezes sinais sugestivos de evento agudo 

vascular no grupo de doentes com AVC/AIT, tal como seria de esperar. No entanto, 

existe uma elevada percentagem de doentes com AVC/AIT que não evidenciou sinais 

sugestivos de evento agudo vascular na TAC. Por outro lado, uma pequena 

percentagem dos doentes com SM apresentou relatórios que sugeriam a presença de 

evento agudo vascular, o que demonstra que a TAC não é o melhor exame para a 

distinção entre SM e AVC/AIT. Neste estudo, a RM foi realizada poucas vezes, 

podendo este resultado ser justificado pelo facto de a RM não ser uma opção sempre 

acessível em contexto de urgência. Foi também observada uma tendência para que os 

doentes do grupo SM fossem mais frequentemente investigados com RM 
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comparativamente ao grupo AVC/AIT. Tal pode ser justificado pela existência de mais 

dúvidas clínicas. 

No grupo SM, os doentes com sintomatologia focal, levantaram mais suspeitas 

de se tratar de um AVC, daí terem sido mais frequentemente vistos por um 

neurologista e terem realizado mais vezes TAC e RM cerebral. 

Tal como seria de esperar, o grupo de doentes com AVC/AIT tem um pior 

prognóstico. No entanto, a diferença de prognóstico entre os grupos (AVC/AIT e SM) 

poderá dever-se não só à patologia em si, AVC/AIT pior prognóstico), mas também à 

idade na altura da apresentação (AVC/AIT mais velhos). 

Da análise da presença de sintomas focais e não focais no grupo SM, poder-se-

ia esperar que aqueles com sintomas focais tivessem um pior prognóstico, mas tal não 

se confirmou no nosso estudo. Provavelmente, este facto deve-se aos casos de 

sintomatologia funcional, em doentes mais novos, que teoricamente têm melhor 

prognóstico. 

Considerámos que a percentagem de ativações da VVAVC encontrada em 

contexto de dependência funcional foi elevada, dado que este seria um critério de 

exclusão para ativação VVAVC. De qualquer forma, é possível que na altura, os 

profissionais de saúde desconhecessem o estado de dependência do doente, 

aceitando-se, possivelmente com vantagem, que a VVAVC seja pouco restritiva.  

Este estudo tem algumas limitações. Nomeadamente, é importante referir que os 

dados recolhidos basearam-se num único centro hospitalar e apenas aos doentes 

admitidos pela VVAVC extra-hospitalar. Esta limitação determina que não seja 

possível a generalização dos resultados a outro contexto. Os dados, nomeadamente a 

classificação mRS e a presença ou não de fatores de risco vascular, foram 

maioritariamente obtidos através da consulta dos processos clínicos eletrónicos. Em 

caso de informação insuficiente, os doentes foram contactacdos telefonicamente, o 

que implica, um viés de memória. 

CONCLUSÃO 

A percentagem de SM na ativação da VVAVC extra-hospitalar foi de 28,6%. As 

patologias mais mimetizadoras de AVC foram a epilepsia, seguida de lipotimia/síncope 

e os distúrbios funcionais. Como implicação clínica, poder-se-á ter em consideração 

que um doente que ative a VVAVC, mais jovem, do sexo feminino e sem FRV, tem 

maior probabilidade de se tratar de um SM. Este estudo reforça a ideia que a imagem 

cerebral por TAC não permite diferenciar SM e AVC/AIT. O prognóstico em termos de 
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dependência e a sobrevida do grupo SM aos 2 anos é mais favorável que o grupo de 

AVC/AIT. 

No futuro, será importante otimizar modelos clínicos na abordagem dos doentes 

na VVAVC. Em termos de investigação consideramos que será pertinente a utilização 

de coortes de doentes com SM e AVC/AIT para determinar biomarcadores 

(imagiológicos ou bioquímicos) capazes de distinguir uma etiologia isquémica de outra 

mimetizadora. 
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