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 Uma em cada seis pessoas 

Terá um AVC 

 

Assunto: Comemorações do Dia Mundial do AVC/Convite à Comunicação 

Social 
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Social 

 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) assinala 

hoje, dia 29 de Outubro, o Dia Mundial do AVC, com uma conferência de 

imprensa.  

No final, Emanuel Santos, um doente que sofreu um AVC há cerca de um ano, 

partirá para uma volta a Portugal em bicicleta, com paragens previstas em 

Unidades de AVC de todo o país. A primeira paragem será na Unidade de AVC 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (onde recebeu tratamento e 

continua a ser acompanhado), com visita aberta aos jornalistas.  

A iniciativa, apoiada pela SPAVC, tem como objectivo sensibilizar a população 

para aquela que é a principal causa de morte em Portugal, bem como mostrar 

aos doentes de AVC que a recuperação é possível. 

Para além do Presidente da SPAVC, Prof. Castro Lopes, estarão presentes a 

Dra. Dulce Pinheiro, internista e responsável pela Unidade de AVC do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, e o Dr. Miguel Veloso, neurologista 

do mesmo hospital.  

Em Portugal, o AVC é a principal causa de mortalidade, à frente das doenças 

do coração. Apesar dos esforços desenvolvidos pela SPAVC, muitas pessoas 

continuam a ignorar as medidas de prevenção e as atitudes a tomar perante os 

primeiros sintomas. 

Sob a égide da World Stroke Organization (WSO), as comemorações deste 

ano lançam o alerta: “Uma em cada seis pessoas terá um AVC ao longo da 

vida. Pode ser você”.  

 

Programa: 
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10h00 - Prof. Castro Lopes (Presidente da SPAVC) - Abertura 

10h10 - Dra. Dulce Pinheiro (Directora da Unidade de AVC do CHVNG/E) -

Importância das Unidades de AVC no tratamento do doente 

10h20 - Dr. Miguel Veloso (neurologista do CHVNG/E) – O trajecto de um 

doente com AVC, desde os primeiros sintomas até à reabilitação 

10h30 - Emanuel Santos – A experiência de um doente com AVC – Recuperar 

é possível! 

10h40 – Perguntas e respostas, com a participação de Joaquim Ribeiro 

10h45 – Início da Volta em Bicicleta de Emanuel Santos, em direcção a Vila 

Nova de Gaia 

11h30 – Visita à Unidade de AVC do CHVNG/E 

 

Pode ser você! 

 

Sob a égide World Stroke Organization (WSO), as comemorações deste ano 

lançam o alerta: “Uma em cada seis pessoas terá um AVC ao longo da vida. 

Pode ser você”. A organização sublinha que todos estão em risco e que a 

situação pode piorar com a complacência e a inacção. 

Com esta campanha, que abrange vários países em todo o mundo, pretende 

colocar-se a luta contra o AVC no topo da agenda da Saúde, a nível global, 

para que esta deixe de ser uma catástrofe.  

Outro dos objectivos é afirmar, não apenas o facto de o AVC ser prevenível, 

mas de os sobreviventes poderem recuperar completamente e reconquistar a 

sua qualidade de vida, se tiverem apoios e cuidados adequados.  

Para reduzir o peso do AVC, são lançados 6 desafios: 

1 – Conheça os seus factores de risco pessoais, designadamente a 

hipertensão arterial, diabetes e o colesterol elevado; 

2 – Seja fisicamente activo e pratique exercício regularmente 

3 – Evite a obesidade, mantendo uma dieta saudável 

4 – Limite o consumo de álcool 

5 – Evite o fumo do cigarro. Se fuma, procure ajuda para parar agora 

6 – Aprenda a reconhecer os sinais de um AVC e a agir em conformidade 

De acordo com a WHO, a cada seis segundos morre uma pessoa com um 

AVC, independentemente da idade ou do sexo. Isto é mais do que uma mera 
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estatística, se pensarmos que cada uma das vítimas tinha irmão ou irmã, 

marido ou mulher, pai ou mãe, filho ou filha que a amavam. Por detrás dos 

números estão, de facto, vidas reais. 

No mundo, o AVC é a segunda causa de morte em pessoas acima dos 60 anos 

e a quinta causa de morte em pessoas entre os 15 e os 59 anos, mas também 

atinge crianças, incluindo recém-nascidos. Todos os anos, cerca de seis 

milhões de pessoas morrem de AVC. Este é responsável por mais mortes do 

que a SIDA, a tuberculose e a malária juntas. 

Em Portugal, o cenário é ainda mais dramático, com o AVC a assumir-se como 

a principal causa de mortalidade, à frente das doenças do coração. Apesar dos 

esforços desenvolvidos pela SPAVC, muitas pessoas continuam a ignorar as 

medidas de prevenção e as atitudes a tomar perante os primeiros sintomas. 

“Boca do lado, perda de força no braço e dificuldade em falar são sinais 

de alerta. O AVC é uma emergência. Por isso, Se sentir algum desses 

sintomas, chame o 112 e exija ser encaminhado para uma Unidade de 

AVC”, exorta o Presidente da SPAVC.  

Castro Lopes insiste, ainda, na ideia de que a reabilitação é um direito dos 

doentes e que não deve ser dada como se fosse uma esmola, “aos bocados”, 

mas de forma contínua, até que o doente recupere a função perdida.  

 

Porque acontece um AVC? 

- 

Um AVC é o que acontece quando as células cerebrais morrem ou deixam de 

funcionar normalmente porque lhes falta o oxigénio e os nutrientes por bloqueio 

do fluxo de sangue, ou porque são inundadas de sangue se uma artéria se 

rompe.  

O cérebro controla as funções corporais em áreas específicas. Assim, se o 

AVC afectar a área que controla os movimentos do corpo do lado direito, esse 

lado do corpo vai ficar paralisado (uma noção importante a reter é que o 

cérebro controla o corpo de uma forma cruzada, isto é, a metade esquerda 

controla o lado direito e vice-versa). 

O cérebro também controla os processos mentais mais nobres, como 
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comunicar, sentir, pensar, pelo que também podem ficar afectados.   

Um AVC é súbito e as suas manifestações são imediatas.  

 

Tipos de AVC 

 

Existem 2 tipos de AVC:  

- O enfarte cerebral – também chamado AVC isquémico. É o mais comum. 

Acontece quando uma área cerebral morre por falta de fluxo sanguíneo (o 

processo é semelhante ao que acontece no coração quando as pessoas têm 

um enfarte do miocárdio). Pode ser pequeno ou afectar uma área grande. Pode 

ser causado por uma “trombose”, quando um coágulo se forma numa artéria 

principal do cérebro e a obstrui (formando, portanto, um trombo ), por 

“embolia”, quando um trombo que se formou noutra artéria ou coração se solta 

(tornando-se um “êmbolo”) e vai obstruir uma artéria cerebral, ou pelo bloqueio 

de uma pequenina artéria dentro do cérebro(cujas paredes espessaram até 

fechar), causando o que se denomina “enfarte lacunar” . 

- Hemorragia cerebral – também chamado AVC hemorrágico. 

A hemorragia acontece quando uma artéria rompe dentro do cérebro e dá uma 

“hemorragia intracerebral” ou “derrame”, ou na superfície do cérebro, rompendo 

para o espaço entre o cérebro e o crânio ocasionando uma “hemorragia 

subaracnoideia”. 

 

Consequências do AVC 

As consequências  do AVC dependem da parte do cérebro que ficou afectada, 

da extensão da lesão, do estado geral de saúde na altura e da possibilidade de 

tratamento urgente. Quando um AVC acontece, umas células morrem mas 

outras ficam apenas afectadas e podem recuperar. No caso do AVC isquémico, 

em algumas situações pode ser possível restabelecer a circulação com 

tratamentos específicos (de “desentupimento”), se iniciados nas primeiras 

horas. Daí que se afirme que “Tempo é cérebro”!  

 

O AVC é prevenível 
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Para prevenir um AVC, é essencial é ter um estilo de vida saudável  

- fazer exercício físico regularmente,  

- ter uma alimentação equilibrada, pobre em sal, açucares e gorduras 

saturadas,  

- manter o peso adequado,  

- consumir álcool apenas de forma ligeira,  

- não fumar, 

 

… E procurar o seu médico de família para vigiar e controlar regularmente:  

- Tensão arterial  

- Diabetes  

- Colesterol  

- Ritmo cardíaco, com a realização de electrocardiograma  

Prevenir a recorrência 

 

Para evitar um novo AVC, recomenda-se manter os cuidados referidos para 

prevenir o primeiro AVC e também, se o AVC for isquémico:  

- Tomar antiagregante plaquetário, aquele que o médico aconselhar (para que 

seja mais difícil a formação de trombos).  

- Em algumas situações, como nas arritmias cardíacas (em especial na 

fibrilhação auricular), é necessário tomar um anticoagulante, como a varfarina, 

para evitar a formação de coágulos.  

- Pode estar indicado tratar estenoses (apertos) nas artérias que vão para o 

cérebro, como as carótidas, para facilitar a circulação e evitar que se soltem 

pequenos êmbolos dessas zonas mais apertadas. 

 

Seja pró-activo. Ajude a combater a 1ª causa de morte em Portugal 

 

Mais informações em: 

http://www.spavc.org 

http://www.world-stroke.org/ 

http://www.spavc.org/
http://www.world-stroke.org/

