
 

 

 

 
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, em colaboração com a Farmalux – Grupo Tecnifar, 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 que apresentam 
algumas variações na organização são os seguintes: 
Braga, Covilhã (Espaço das Idades), Estremoz (Rossio Marquês de Pombal), Évora (Hosp. 
Espírito Santo), Famalicão (Casa das Artes), Faro (Mercado Municipal), Freixo Espada-à-
Cinta (Auditório Municipal), Funchal (Hospital Dr. Nélio Mendonça), Lisboa (Hospital Santa 
Maria), Odivelas (Câmara Municipal), Pombal (Claustros da Câmara Municipal e Jardim do 
Cardal), Ponta Delgada (Portas da Cidade),  Ponte de Lima (Praça do Camões e Auditório 
da CM Ponte de Lima), Porto (Centro de Saúde de Aldoar e Centro de Saúde de Ramalde) 
Santarém (Hospital de Santarém e  W  Shopping), Tomar (Hospital de Tomar), Torres 
Vedras (Centro Hospitalar Torres Vedras), Viana do Castelo (Estação Viana Shopping), Vila 
Nova de Gaia e Viseu (Palácio do Gelo) 
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 na EU, 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. 
Essencialmente pretende-se passar as seguintes mensagens: 
A prevenção é fundamental 
O AVC tem tratamento: para tal deve ser considerado uma urgência: 112 – Via Verde para o 
AVC – Unidade hospitalar de fase aguda 
 
A SPAVC está apostada em transformar a designação de Dia Nacional do Doente com AVC 
para Dia Nacional do AVC  
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