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Atitude pró-activa é essencial 

Esta Sociedade Cientifica disponibiliza no seu “site” conteúdo precioso pela 

riqueza de informação que contém. 

Aqui pode a População encontrar o caminho adequado para tomar as atitudes 

que lhe competem no sentido de diminuir a possibilidade de vir a sofrer, em 

qualquer fase da sua vida, um Acidente Vascular Cerebral – AVC. 

É no cumprimento do previsto nos Estatutos desta Sociedade Cientifica – ler o 

1º parágrafo disponível neste local – que uma vez mais chamo a atenção para 

que o AVC constituindo  uma Catástrofe, que resulta do seu elevado peso 

social, é prevenível  e tratável. 

Qualquer uma destas características exige uma atitude colaborante por parte 

de cada individuo. 

Que devo fazer para prevenir? Conhecer e tratar os denominados factores de 

risco vascular. 

Conhecer os sinais que traduzem o aparecimento de um AVC – ler sinais de 

alerta. 

Considerar o AVC uma urgência o que significa que o aparecimento de apenas 

um dos sinais de alerta obriga a contactar de imediato o 112 – não perder 

tempo com atitudes que atrasem este contacto. 

Uma vez presente uma ambulância, o que significa a activação da denominada 

Via Verde para o AVC – deverá exigir ser conduzido a um Hospital que possua 

uma Unidade de AVC. Tem que chegar o mais cedo possível a tal destino pois 

há exames a fazer para o diagnóstico e assim determinar a possibilidade de um 

tratamento denominado de fibrinólise que pode permitir a sua recuperação 

completa ou com consequências de menor gravidade. 

Se tiver indicação para tratamento de recuperação das suas funções perdidas 

ou diminuídas, considere-se com direito a ser tratado com as recomendações 

feitas por Médico Especializado e pelo tempo considerado necessário. 

Tudo o que acabo de apontar não é mais que lembrar o que repetidamente 

venho fazendo ao longo dos anos, sempre que me dão oportunidade para tal. 

Tome bem nota do que aqui está apontado. 

Mas assuma a responsabilidade que lhe compete. Uma em cada seis pessoas 

poderá sofrer um AVC ao longo da vida. 

Em qualquer idade 

 Em qualquer momento 



Não queira, por não fazer o que lhe compete, vir a ser vítima de 

um AVC. 

 


