
A repatriação significa que será 
transferido para a unidade adequada 
num hospital próximo da sua 
residência. O processo foi concebido 
para assegurar que outras pessoas 
que possam necessitar de serviços 
especializados dos Centros Regionais 
de AVC possam também recebê-los.

O hospital da sua área de residência 
assegurará que tem o nível adequado 
de cuidados e serviços de que 
necessita. Podem disponibilizar uma 
avaliação, cuidado e reabilitação 
adicionais ou transferi-lo para o local 
mais adequado para si.

Se o RSC for o hospital da sua área de 
residência, permanecerá aí.
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O PROCESSO
DE REPATRIAÇÃO

PORQUE ESTOU NUM 
CENTRO DE AVC?

Os paramédicos de Toronto 
avaliaram-no e determinaram que 
pode estar na fase inicial de um AVC.

Foi transportado para o Centro 
Regional de AVC mais próximo 
(Toronto Western, St. Michael’s ou 
Sunnybrook Hospital) para avaliação 
complementar.
 
Este processo designa-se 
redirecionamento médico e foi 
concebido para assegurar que aqueles 
que necessitam de serviços urgentes 
de um Centro Regional de AVC os 
recebem.
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No caso de não necessitar de nenhuns 
serviços especiais do RSC, será 
transferido para o hospital mais perto 
da sua área de residência que possua 
uma unidade de AVC para dar 
seguimento aos seus cuidados.

E SE EU ESTIVER
A TER UM AVC?

TRATAMENTO DISPONIBILIZADO 
NOS CENTROS REGIONAIS DE AVC

Se estiver a sofrer um AVC, a equipa 
de AVC irá determinar a melhor opção 
de tratamento dependendo do seu tipo 
de AVC.

E SE EU NÃO ESTIVER 
A SOFRER UM AVC?

Se a sua equipa de cuidados 
determinar que não está a sofrer um 
AVC, será transferido para o hospital 
da sua área de residência para 
continuar os cuidados, se necessário.

Isto é também designado repatriação.

O QUE ACONTECE 
EM SEGUIDA?

No caso de ser necessário tratamento 
no RSC, irá permanecer no RSC 
durante o seu tratamento. Depois disso, 
poderá ser transferido para um hospital 
próximo da sua área de residência que 
tenha uma unidade de AVC para dar 
seguimento aos seus cuidados.

Isto designa-se repatriação.

As opções incluem:
• medicação dissolvente de coágulos 

chamada ativador do plasminogénio 
tecidual (tissue plasminogen activator 
- tPA)

• outros tratamentos ou intervenções 
especializadas

O QUE É UM CENTRO
REGIONAL DE AVC?

Um Centro Regional de AVC (Regional 
Stroke Centre - RSC) é um hospital de 
cuidados intensivos onde pode obter 
tratamento para AVC, 24 horas por dia. 
Estes centros especializam-se no 
cuidado urgente em caso de AVC e 
possuem o equipamento e as opções 
de tratamento que outros hospitais 
poderão não ter.

Ser-lhe-ão feitos exames para 
determinar se teve um AVC. Estes 
exames podem incluir ressonâncias ao 
cérebro e análises ao sangue.


