
Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral 

 

O dia 31 de Março foi estabelecido como o Dia Nacional do Doente com 
Acidente Vascular Cerebral, por publicação no Diário da Republica II Série nº 
23910/2003, com vista a chamar a atenção da população geral para a 
realidade do Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Portugal e sensibilizar toda 
a Sociedade para as medidas que se podem e devem tomar para o evitar. 

Importa referir que este dia foi criado por proposta do então Núcleo de 
Estudos das Doenças Vasculares Cerebrais da Sociedade Portuguesa de 
Neurologia que viria a transformar-se posteriormente em Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC). 

A SPAVC é uma Associação sem fins lucrativos constituída nos termos 
do artigo 167 e seguintes do Código Civil. 

O Artigo 3º dos seus Estatutos define como objecto social, prevenir e 
reduzir a mortalidade, morbilidade e incapacidade devidas ao AVC, promover o 
estudo, investigação e educação sobre esta doença, mediante a criação de 
Planos de Acção e de apoio, identificando os níveis de intervenção mais 
efectivos, contribuindo assim para a melhoria da saúde em Portugal. 

No artigo 4º dos referidos Estatutos alíneas g) h) é referido que a 
SPAVC deve “sensibilizar e consciencializar a opinião pública acerca das 
características da doença”, “proporcionar aos doentes e seus familiares 
informação sobre a doença”. 

A Declaração de Helsinborg de 2006 estabelece metas a alcançar em 
2015, a nível Europeu, no que respeita aos diversos aspectos da abordagem 
do AVC. Trata-se de um excelente e muito completo documento, contendo 
recomendações para a promoção da educação sobre AVC para: público em 
geral, doentes de AVC, familiares de doentes, profissionais de saúde e ainda 
decisores politicos, salientando que há evidência de que esta educação 
contribui para a prevenção do AVC, a diminuição de incidência de AVC e reduz 
a demora entre o início do AVC e a prestação de cuidados de fase aguda. 

A SPAVC, em consequência do que se vem referindo, tem feito diversas 
acções de formação para profissionais de saúde, sempre complementadas 
com sessões de informação à população geral. 

Um dia Mundial, Internacional ou Nacional dedicado a determinada 
doença, no caso presente ao AVC, deve ser exclusivamente dedicado à 
População Geral. 

Aproveitando o proferido aquando da proclamação do 1º dia Mundial do 
AVC, em Outubro de 2006 na Cidade do Cabo, África do Sul, estamos na altura 
de considerar que o AVC constitui uma catástrofe que é prevenível e tratável. 

Catástrofe que é representada por 5.7000.000 vitimas de AVC anuais 
mundiais e que poderão atingir em 2015 6.7000.000, se adoptássemos uma 
atitude de passividade. 

Prevenível – o que significa que se deve ter um conhecimento mínimo 
do que é um AVC e de que há atitudes de hábitos de vida e eventuais medidas 
terapêuticas a tomar. 

Tratável – o que subentende considerar o AVC numa urgência, o que é 
igual a que, sem perda de tempo, a vitima de um AVC seja conduzida a 
Instituição hospitalar que possua “Unidade de tratamento de fase aguda do 
AVC”. 



Agora alguns passos essenciais a transmitir à População no dia 31 de Março 
próximo em acções que se realizarão normalmente das 09h00 às 18h00 com 
esquema definido pela SPAVC, com algumas adaptações conforme as 
possibilidades de cada local, nas seguintes localidades: Braga (Centro 
Comercial Braga Parque) Coimbra (Retail Park de Taveiro), Famalicão (Casa 
das Artes de V. N. de Famalicão), Faro (Mercado Municipal de Faro), Lisboa 
(Hospital de Santa Maria), Mirandela (Centro Cultural de Mirandela), Odivelas 
(Câmara Municipal de Odivelas), Pombal (Hospital Distrital de Pombal), 
Portimão (Hospital do Barlavento Algarvio), Porto/Alfena (Pavilhão do Atlético 
Clube Alfenense), Viana do Castelo (Shopping Estação Viana) e Santarém (W 
Shopping de Santarém/Hospital de Santarém). 

Estas acções constarão no essencial de três partes: numa 1ª em que 
através da projecção de diapositivos é dada uma panorâmica geral sobre o que 
importa conhecer sobre o AVC. 

Uma 2ª parte constituída por um circuito de bancas para: 
- colheita de sangue para análises. 
- distribuição de folhetos explicativos sobre os factores que constituem 

risco de aparecimento do AVC. 
- distribuição de folhetos sobre os sinais do AVC e de como proceder em 

caso de seu aparecimento 
- medição da pressão arterial (1º factor de risco para o AVC) 
- nutricionismo onde é feita a medição do índice de massa corporal e são 

dados conselhos a propósito de cuidados a ter com a alimentação  
- observação dentária (infecção como risco de AVC)  
  
para cada um destes passos existem várias bancas. 
3ª parte – sessão de informação à População das 16h00 às 18h00 que 

sob a denominação “Aprenda o essencial sobre o AVC” é feita palestra, agora 
ainda mais completa sobre o AVC, intervenção de nutricionista a propósito das 
vantagens de uma alimentação saudável e a intervenção de indivíduos vitimas 
de AVC que darão o seu testemunho. 

Este modelo é o que será adoptado em Porto/Alfena. 
O contributo de Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e Alunos de 

Enfermagem, vem-se mostrando fundamental para levar adiante estas Acções. 
 
A SPAVC tem vindo desde o inicio das suas actividades, e porque 

entende fundamental, a chamar a atenção para os aspectos da nomenclatura 
que no essencial constam de situar a AVC na doença vascular cerebral e que 
esta é uma das grandes áreas das doenças do sistema arterial, assim como o 
são as doenças que afectam a circulação cardíaca, denominadas de doenças 
cardiovasculares e as que afectam as grande artérias que se dirigem aos 
membros e que constituem as denominadas doenças arteriais periféricas; claro 
que todos os órgãos, porque também são beneficiários do sistema arterial, têm 
as doenças próprias das suas artérias. 

O que é afinal um AVC? É a resultante de uma porção do cérebro deixar 
de ser alimentado normalmente, através do fornecimento de sangue, e que 
acontece geralmente de um modo repentino. 

Como se manifesta? De diversas formas, dependendo da zona do 
cérebro afectada. A SPAVC, dada a situação em que Portugal se encontra, 
definiu três sinais que devem ser considerados um AVC: 



- perda de força de um membro superior – que pode ser discreta 
- desvio da parte inferior de uma metade da face – (denominada boca ao 

lado) 
- dificuldade em se expressar correctamente – querer dizer o nome de 

pessoas ou coisas e não lhe sair a palavra. 
 
Importa depois chamar a atenção para que há factores favorecedores do 

aparecimento do AVC. São os chamados “factores de risco”. Aqueles sobre 
que podemos e devemos actuar, e todos exigindo uma colaboração individual 
muito activa, são essencialmente os que na já referida Declaração de 
Helsinborg foram considerados os cinco principais e que a seguir se referem: 

Tensão arterial elevada 
Tabagismo 
Sedentarismo 
Fibrilhação auricular (certa forma de perturbação do ritmo cardíaco com 

risco de formação de êmbolos que podem dirigir-se artérias de destino cerebral 
provocando o seu “entupimento”) 

Diabetes 
Claro que alem destes riscos há outros como o colesterol elevado no 

sangue, a obesidade, o abuso de bebidas alcoólicas, fundamentalmente. 
Sobre todos estes podemos actuar através da modificação de hábitos de 

vida, nomeadamente alimentação e correcção medicamentosa. 
Há entretanto, um factor de risco fundamental, sobre que não podemos 

actuar que é a idade. 
O AVC está fundamentalmente ligado ao envelhecimento e basta 

conhecer as projecções do INE sobre o envelhecimento populacional para 
2050 para ficarmos seriamente preocupados. 

Uma vez reconhecido o AVC através dos sinais atrás referidos – sendo 
que o mais típico é a diminuição de força de um dos lados do corpo,  a 
denominada hemiplegia, o agora doente deve através do “112” e da via verde 
extra hospitalar ser conduzido a Hospital dotado de Unidade de tratamento de 
fase aguda do AVC para que dentro das primeiras três horas após o seu 
aparecimento seja possível administrar medicação que existe e que 
demonstrou diminuir a mortalidade e a incapacidade que pode mesmo 
desaparecer. 

Este facto dá origem à expressão “Tempo é Cérebro” 
 
Porto, 17 de Março de 2008 
Castro Lopes 
Neurologista 
Presidente da Direcção da SPAVC 
 

 

 

  

 

 

  



 

 


