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AVC
| Paula Maia | 

Mais de 1200 bracarenses parti-
ciparam, ontem, na terceira edi-
ção Corrida e Caminhada Vital
contra o Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC), uma iniciativa
promovida pelo Hospital de Bra-
ga, a Sociedade Portuguesa do
Acidente Vascular Cerebral, a
Câmara Municipal de Braga e
este ano, pela primeira vez, o
Núcleo de Estudantes de Medi-
cina da Universidade do Minho
(NEMUM).

A iniciativa, que decorreu no
âmbito do Dia Mundial do AVC,
teve como principal objectivo
sensibilizar a população para a
prevenção desta patologia, atra-
vés da adopção de hábitos de vi-
da saudáveis, sem esquecer a
importância de estarem atentos
aos sinais de alerta, condição es-
sencial para evitar lesões mais
graves.

Carla Ferreira, coordenadora
da Unidade de AVC do Hospital
de Braga, mostrou-se satisfeita
pela adesão dos bracarenses a
esta acção.

A coordenadora frisou a impor-
tância de adoptar um estilo de
vida saudável para prevenir os
factores de risco que podem des-
polotar a um AVC, como tensão
arterial elevada, colesterol e

obesidade.
“Ter um estilo de vida saudá-

vel, evitando o aparecimento de
factores de risco é o primeiro
passo para prevenir o acidente
vascular cerebral”, diz Carla
Ferreira, chamando a atenção
para a necessidade de combater
o sedentarismo através, por
exemplo, da corrida e da cami-
nhada.

“Quem corre ou caminha baixa

a sua tensão arterial, o colesterol
e tem um peso mais adequado”,
prossegue a responsável do Hos-
pital de Braga.

Em termos de prevenção, Carla
Ferreira chama ainda a atenção
para a regra dos 3F’s: fala (difi-
culdade em falar), face (boca
desviada para o lado) e força
(falta de força no braço). Se no-
tar estes sinais deverá de imedia-
to ligar para o INEM.

Mariana Gonçalves, responsá-
vel do Núcleo de Estudantes de
Medicina da Universidade do
Minho, parceiro que este ano se
associou a esta corrida e cami-
nhada, também se mostrou satis-
feita com a adesão dos bracaren-
ses a esta acção de sensibiliza-
ção, o que demonstra, segundo a
estudante, que “a população está
atenta e sensibilizada para esta
problemática responsável por

muitas mortes no nosso país e
em todo o mundo.

O NEMUM promoveu também
um conjunto de rastreios à popu-
lação, nomeadamente a medição
dos níveis de glicemia, tensão
arterial, entre outros

A corrida contra o AVC com-
preendeu um percurso de 9 Km
e a caminhada de 3km.

O ponto de partida e chegada
das acções foi a Avenida Cen-
tral.

Os vencedores arrecadaram
uma estadia numa unidade hote-
leira para um fim-de-semana.  

Os segundos e terceiros classi-
ficados receberam uma inscrição
gratuita num ginásio da cidade,
material desportivo e bilhetes
para espectáculos no Theatro
Circo.
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Bracarenses aderiram, uma vez mais, a esta acção de sensibilização

600 entram pela Via do AVC
Hospital de Braga interna cerca 
de 700 doentes com AVC por ano
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de morte e incapa-
cidade em Portugal e um grave problema de saúde pública nos países de-
senvolvidos.
De acordo  com Carla Ferreira, o Hospital de Braga recebe anualmente
cerca de 700 casos de AVC, 600 dos quais através da Via Verde AVC - siste-
ma de encaminhamento que permite um tratamento mais rápido e eficaz
da doença. Nos casos tratados pela unidade bracarense existe maior pre-
valência na faixa etária entre os 45 e os 65 anos, cujos principais factores
de risco são o tabagismo, a tensão arterial, a obesidade e o colesterol.
A faixa etária acima dos 75 anos tem também grande prevalência, sobre-
tudo no sexo feminino, e a maior causa de risco é a arritmia cardíaca.
A coordenadora da Unidade do AVC de Braga diz que  quando chegam ao
hospital em tempo útil, os doentes recebem o tratamento de recanaliza-
ção  “que vai diminuir o peso desse AVC”.

§números

Mais de 1200 correram contra o AVC
TERCEIRA edição da Corrida e Caminha Vital contra o AVC contou com uma enorme adesão. Sensibilizar a população para a pre-
venção de factores de risco foi o principal objectivo da iniciativa.
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“Ter um estilo de vida
saudável, evitando o apa-
recimento de factores de
risco é o primeiro passo para
prevenir o acidente vascular
cerebral”, diz Carla Ferreira,
chamando a atenção para a
necessidade de combater o
sedentarismo através, por
exemplo, da corrida e da
caminhada.


