
 

 

Press Realese 

Dia Nacional do Doente com AVC – 31 de Março 

Institucionalizado o dia 31 de Março como o Dia Nacional do Doente com AVC, 

por iniciativa da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral  

(SPAVC), foi desde logo considerado que um Dia Nacional como um Dia 

Internacional ou um Dia Mundial dedicado a determinada doença deve ter 

como grande objectivo chegar à População geral. 

Os profissionais da saúde tem outras Organizações de carácter cientifico como 

Reuniões Temáticas ou Congressos entre outras, para fazerem formação em 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) e para os que se dedicam particularmente à  

doença vascular cerebral todos os dias da sua actividade devem ser 

considerados dias do doente com AVC. 

Este 7º ano em que se comemora o Dia Nacional a mensagem que desejamos 

tornar audível e lida é de que a população não contribui, de modo significativo, 

para tornar o AVC Prevenível e Tratável. 

No website da SPAVC encontra a População valiosa informação em constante 

actualização. 

Necessita conhecer e combater os factores de risco para a doença vascular. 

Necessita conhecer os sinais que significam o aparecimento do AVC. 

Necessita considerar o AVC uma Emergência. 

Falta agora uma etapa essencial – Solicitar o “112” que através da via verde 

par o AVC conduzirá o doente ao Hospital mais próximo preparado para prestar 

adequados cuidados de fase aguda. 

Assim procedendo estão criadas condições para que o doente de AVC ou 

recupere por completo, ou recupere com defeito ligeiro ou tenha uma 

probabilidade remota de morte na fase aguda. 



Mais que nunca este ano, por coincidir com um Domingo (de Páscoa), temos 

ainda maior necessidade da contribuição da Comunicação Social para que a 

População se mantenha atenta à 1ª causa de Mortalidade e da Incapacidade 

em Portugal, não pensando que só acontece aos outros e portanto não 

colaborando em cada uma das etapas acima referidas. 

Uma atitude pró-activa de cada um é o que se exige, correspondendo aos 

avanços significativos actuais no domínio das Ciências Básicas e da actividade 

clínica. 
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