
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral – AVC 

29 de Outubro 

 
Depois de em 2006 a Organização Mundial do AVC ter adoptado como 

proclamação: 

O AVC é uma catástrofe 

 

 

                                                    Prevenível               Tratável 

este ano adopta como proclamação 

AVC – O que devo eu fazer? 

As duas proclamações indicam o posicionamento que cada Entidade deve adoptar 

para o combate ao AVC e que em Portugal deve merecer particular atenção visto 

tratar-se da 1ª causa de mortalidade e incapacidade. 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral – SPAVC - entende, e assim 

tem procedido, que um dia Mundial, Internacional ou Nacional de determinada 

doença deve ser aproveitado para uma informação actualizada da População Geral 

de modo a que conheça a entidade clínica – AVC – adopte as medidas indicadas 

para a sua prevenção, saiba reconhecer a sua presença e que atitude deve tomar 

face ao seu aparecimento. 

A Classificação Internacional das Doenças (10ª Revisão) identifica claramente o AVC 

como situado no grupo das doenças vasculares e dentro destas das doenças 

vasculares cerebrais. Há outros dois grandes grupos de doenças vasculares que são o 

das doenças vasculares cardíacas ou cardiovasculares e o das doenças das artérias 

que se dirigem para os membros denominado doenças arteriais periféricas. Estas 

denominações derivam do órgão alvo duma circulação imperfeita. Assim: 

Doença vascular cerebral – órgão alvo  cérebro 

Doença vascular cardíaca – órgão alvo  coração 

Doença vascular periférica – órgão alvo  membros 

 

Portanto o termo cardiovascular só deve ser utilizado quando se refere a doença das 

artérias que se dirigem para o coração. 

Vista sumariamente a questão da nomenclatura que consideramos essencial para que 

se entenda tudo o que importa conhecer passemos ao passo seguinte: 

O que devo eu fazer? 

Doença Prevenível: há factores denominados de risco vascular que vão contribuir 

para o aparecimento de um AVC – cerca de 80% são devidos a falta de sangue numa 

determinada área do cérebro com a consequente perda da função que era 

executada pela zona afectada e que resulta de doença das artérias que vão 

alimentar o cérebro. 

A idade é o principal factor de risco sobre o qual não podemos actuar – o AVC está 

directamente ligado ao envelhecimento, embora seja de todas as idades. 

Mas há factores de risco sobre os quais podemos e devemos actuar: 

A tensão arterial elevada 

O tabagismo 

O sedentarismo 



A fibrilhação auricular (forma particular de arritmia cardíaca com formação de 

coágulos que podem ir obstruir uma artéria cerebral) 

A diabetes 

O colesterol elevado 

Aqui ficam os principais que exigem uma atitude pró-activa de cada indivíduo, 

tomando a iniciativa de saber como estão estes factores que muitas vezes se 

encontram associados. 

Como proceder se, não tendo este cuidado ou mesmo se o tivermos, o AVC 

aparecer? 

Antes de mais a População deve reconhecer o modo como se manifesta o AVC. 

Os sinais são sempre perda de determinada função do nosso organismo, aparecendo 

de modo súbito, mas a SPAVC no sentido de conseguir “apanhar” o maior número de 

casos estabeleceu que 

Quem tiver menos força num braço 

ou 

Quem tiver um desvio da parte inferior da face de um dos lados 

ou 

Quem quiser dizer o nome de pessoas ou coisas e não conseguir 

 

Considere que tem um AVC 

Que fazer? 

Sem perda de tempo o próprio ou um seu mais próximo deverá requisitar o “112” e 

exigir que através da Via Verde para o AVC seja conduzido a um Hospital que tenha 

uma Unidade de Tratamento de fase aguda do AVC. 

População informada = população exigente. 

O País terá de ser dotado de tantas Unidades de AVC quantas as necessárias para 

que qualquer indivíduo, esteja onde estiver, consiga chegar a essa Unidade dentro, no 

máximo, das primeiras duas horas após a instalação do AVC para que os 

procedimentos no Hospital permitam que até às três horas seja administrado o 

medicamento indicado – é a denominada fibrinólise. 

Fazendo assim: 

Contribuirá para que se morra menos 

Contribuirá para que se fique menos incapacitado 

Contribuirá para poder ter uma recuperação completa 

 

A contribuição que se exige de cada um a partir deste dia é de que: 

Saiba o que é um AVC 

Saiba como o prevenir 

Reconheça os seus sintomas 

Exiga ser de imediato conduzido a uma Unidade de AVC.  

Considere o AVC uma Urgência. 

 

Os números que já são animadores, por apresentarem alguma diminuição, quanto à 

taxa de mortalidade em Portugal por AVC, vão certamente diminuir ainda mais e 

colocar-nos ao nível dos Países Europeus como o de menor taxa de mortalidade. 

 

Ajude-nos a ajudá-lo 

Seja pró-activo 
 

 

 

 

 



 


