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um mês de interrupção da fisioterapia após a alta 
(enquanto o doente espera a credencial para conti-
nuar o tratamento) prejudica muito os resultados 
da recuperação que foi iniciado no hospital

Apesar do AVC consti-
tuir a terceira causa de 
morte e incapacidade 

permanente na maioria dos 
países desenvolvidos, em Por-
tugal é a primeira, «o que tem 
que ver com um factor de risco 
muito importante entre nós: a 
hipertensão» referiu o neurolo-
gista Vítor de Oliveira.

«O objectivo do livro é o de 
conciliar num único documento 
as normas científicas de actua-
ção perante um doente com AVC,  
nas suas várias etapas, isto é: 
desde reconhecimento imediato 
da situação, ao transporte de 
emergência para o hospital, ao 
diagnóstico, tratamento e ainda 
à reabilitação e aos cuidados 
continuados se necessário.

Entrevista



Desde os primeiros sinais 
ao tratamento e à recuperação

❦ A Sociedade Portuguesa 
do AVC (SPAVC) vai promo-
ver acções de rastreio por 
todo o país no próximo dia 
31 de Março, Dia Nacio-
nal do Doente com AVC, 
continuando a sensibilizar a 
população para esta realida-
de dramática.

O AVC é súbito, tendo 
efeitos imediatos - as células 
cerebrais morrem ou deixam 
de funcionar normalmente 
ou porque foram privadas de 
oxigénio devido a bloqueio 
do fluxo sanguíneo: enfarte 
cerebral, ou por rotura de um 
vaso: a hemorragia.

O cérebro divide-se em 
áreas específicas que contro-
lam as funções corporais de 
uma forma cruzada (a meta-
de direita controla o lado es-
querdo do corpo e a metade 
esquerda o lado direito) pelo 
que a zona afecta determina 
o lado do corpo que vai ficar 
paralisado. Falar, sentir mo-
ver-se e pensar são processos 
que também podem ficar di-
minuídos pois são controlados 
pelo cérebro.

Perante suspeitas da do-
ença devemos chamar ime-
diatamente o 112, sendo im-
portante que o doente chegue 
ao hospital 30 a 40 minutos 
após o alerta médico pois o 
tempo perdido pode inviabi-
lizar o tratamento.

«São doenças muito in-
capacitantes, muitos doentes 
ficam com algum défice e 
é fundamental iniciar pre-
cocemente a fisioterapia e 
prolongá-la enquanto o fi-
siatra indicar» esclarece o 
neurologista Vítor de Oliveira, 
recomendando a necessidade 
de «consultar o médico de 
família e controlar factores de 
risco preventivamente, sobre-
tudo a hipertensão arterial, 
reduzindo o consumo de sal 
e também deixar de fumar e 
fazer exercício físico para não 
engordar, entre outros».
A partir dos 50 anos o risco 
de AVC vai aumentando 
exponencialmente, duplican-
do de década para década, 
por isso, à medida que 
avançamos em idade, maior 

deve ser o cuidado 
com a nossa 

saúde.

Dia Nacional  
do Doente 
com AVC

Neurologista Vítor de Oliveira sobre novo livro sobre AVC

Com a chancela da Lidel e 
lançamento previsto para 24 
de Março, o manual «Acidente 
Vascular Cerebra - Itinerários 
Clínicos», coordenado pelo 
Neurologista e Professor da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, Vítor 
de Oliveira, resulta do esforço 
multidisciplinar de profissionais 
de saúde com experiência 
reconhecida na área e foi 
elaborado sob a égide 
da Direcção-Geral da Saúde 

«o trabalho conjunto de profissionais de saúde: 
médicos de família e especialistas hospitalares, 

enfermeiros e inem, a par da maior sensibilização das 
pessoas e do crescimento do número de hospitais com 

unidades de aVc, contribuem para a melhoria do panora-
ma português», segundo o neurologista Vítor oliVeira

Pretende-se assim tornar 
possível uma uniformidade de 
comportamentos em todo o 
país, particularmente importan-
te nas zonas geográficas onde 
não existem Unidades de AVC 
(U-AVC), de modo a garantir os 
melhores resultados finais.

«Chamam-se itinerários 
clínicos a sucessão de procedi-
mentos a ter perante os sinais 
e sintomas da doença, para in-

vestigação e tratamento na fase 
aguda, prevenção das compli-
cações, orientação após a alta 
hospitalar para a consulta do 
médico de família ou de doen-
ças vasculares cerebrais (DVC) 
dos hospitais e também para as 
unidades de cuidados continua-
dos quando a situação o exigir. 
Deste modo promove-se um 
tratamento contínuo, sem hia-
tos», frisa o especialista. 

Esse aspecto é muito impor-
tante, pois, por exemplo, um 
mês de interrupção da fisiote-
rapia após a alta (enquanto o 
doente espera a credencial para 
continuar o tratamento) pre-
judica muito os resultados da 
recuperação que foi iniciado no 
hospital.

O alerta por parte da popula-
ção para o reconhecimento dos 
sinais de AVC  (instalação súbi-

ta de: dificuldade em falar, falta 
de forças num braço e “boca ao 
lado”) e a criação de vias verdes 
que permitam o acesso rápido 
à unidade adequada são outros 
aspectos importantes, que já 
estão a ser conseguidos. 

Segundo Vítor de Oliveira, 
«a criação de U-AVC e a cons-
ciencialização de que o AVC é 
uma emergência, salientando 
o papel fundamental do INEM 
no transporte rápido são passos 
fundamentais para a melhoria 
do panorama português da do-
ença». 

❘❘❘❙ O manual foi 
elaborado com base 
nas recomendações 

científicas 
internacionais 
mais recentes, 

priviligiando-se as da 
Eropean Stroke 

Organization (ESO) e 
tem um capítulo 

dedicado aos cuidados 
de enfermagem 

no AVC, útil também 
para todos os que 

têm necessidade 
de cuidar de um 
doente com AVC


