
 

 

 
 

Press Release 
Dia Nacional do Doente com AVC – 31 de Março 

 Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
 

Campanha da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) 
 

No próximo dia 31 de Março celebra-se o “Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular 
Cerebral”. A SPAVC organiza acções nacionais de informação e sensibilização, dirigidas à 
População Portuguesa, sobre a 1ª causa de morte em Portugal. 
Nestas acções, que decorrem entre as 09h00 e as 18h00, é feito o rastreio dos principais 
factores de risco vascular e sessões didácticas para o público. Os locais para este ano são: 
Braga (Centro Comercial Braga Parque/Hospital S. Marcos), Cascais (USF de S. Domingos 
de Gusmão), Coimbra (Centro Comercial), Famalicão (Casa das Artes), Faro (Mercado 
Municipal), Gaia (Arrabida Shoping e Gaia Shoping), Lisboa (Hospital Pulido Valente, 
Hospital de Santa Maria), Mogadouro (Centro Cultural de Mogadouro), Odivelas, Paredes 
(Salão dos Bombeiros Voluntários), Pombal (Hospital Distrital de Pombal), Porto (Centro de 
Saúde de Aldoar), S. Martinho do Bispo (Centro de Saúde), Santarém (Hospital, Shoping), 
Santo Tirso (Centro Hospitalar do Médio Ave), Torres Vedras (Centro Hospitalar), Viana 
do Castelo (Hospital e Shoping)  
Em Portugal o AVC tem uma dimensão alarmante: a sua taxa de mortalidade é de cerca de 
200/100 000 habitantes (o que corresponde a morrerem em cada hora 2 portugueses), 
sendo das mais elevadas da União Europeia, é responsável pelo internamento de mais de 
25 000 doentes por ano e por elevado grau de incapacidade – 50% dos doentes que 
sobrevivem a um AVC ficam com limitações nas actividades da vida diária. Estes números 
ajudam a compreender a importância e o peso individual, familiar e social desta doença e 
reforçam a necessidade de implementar medidas para a combater, tal a finalidade das 
acções previstas para o Dia 31 de Março. 
 
Torna-se assim essencial que a População: 

 Se consciencialize que a prevenção é fundamental 

 Considere o AVC uma urgência 

 Saiba como proceder em caso do aparecimento de um AVC, visto que há hoje 
possibilidade de tratamento desde que administrado em tempo oportuno 
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