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SPAVC alerta para os pequenos sinais da doença e lança repto aos profissionais

Numa conferência de Imprensa realizada no Por-
to, para assinalar o Dia Mundial do Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC), celebrado a 29 de Outubro, Cas-
tro Lopes frisou que se nesta data é imperioso
chamar a atenção da população para a doença, mui-
tas vezes indiferente a esta realidade, já no caso dos
profissionais de saúde tem de haver uma preocupa-
ção sempre presente. «Em Portugal, o AVC é respon-
sável por 200 mortes por cada 100 mil habitantes»,
disse, falando em «números que nos envergonham»
e que, na vizinha Espanha, descem para cerca de
metade. Por isso, «para os profissionais de saúde, o
Dia do AVC deve ser todos os dias».

O presidente da Sociedade Portuguesa do AVC
(SPAVC) frisou que «Portugal justifica um empenha-
mento especial» nesta área, já que, como é sabido, «o
AVC é a primeira causa de mortalidade e de incapa-
cidade», apesar de ser uma doença prevenível e
tratável, sendo que a prevenção passa pela alteração
dos factores de risco e o tratamento assenta, em
grande medida, no reconhecimento atempado dos
sintomas.

Por esta razão, a aposta no Dia Mundial do AVC
foi «chamar a atenção para os pequenos sinais de
alerta», tal como vem já acontecendo com a campa-
nha mediática «Seja mais rápido que um AVC», e não
apenas aos grandes sintomas, como seja a incapaci-
dade de parte do corpo.

«Temos de olhar aos três sinais mais precoces»,

disse Castro Lopes, enumerando a «dificuldade em
falar, desvio da parte inferior da face ou menos
força nos membros», ou seja, aquilo que é conhe-
cido entre os profissionais de saúde como os «três
F»: força; face desviada; fala.

Perante estes sintomas, «não se devem arranjar
desculpas. Deve chamar-se imediatamente o 112 e
exigir ser levado para uma unidade de AVC», aler-
tou Castro Lopes. «A população tem de ter uma
atitude proactiva, detectar os sinais e ligar logo
para o 112. Se o doente for socorrido nas três horas
seguintes, é-lhe administrada uma substância que
desobstrui a veia, evitando que a pessoa fique com
sequelas», explicou, falando na fibrinólise.

Questionado sobre o número de vias verdes do
AVC existente no País e respectivas unidades para
o tratamento desta patologia, o neurologista admi-
tiu não estarem ainda «bem codificadas e organiza-
das», havendo apenas 23, algumas das quais não
preparadas para efectuar fibrinólise. «Mas há um
grande entusiasmo da Direcção-Geral da Saúde em
incentivar a criação de unidades destas em todo o
País», notou.

Muito embora a Organização Mundial de Saúde
alerte, este ano, para os «AVC silenciosos», Castro
Lopes considera que, em Portugal, o enfoque terá
de ser na resposta imediata ao AVC propriamente
dito, que atinge números de cerca de 50 por dia e
perto de 25 mil por ano.

Olhando à prevenção, o presidente da SPAVC
lembrou que é ao médico de família que cabe a maior
parte do trabalho, devendo intervir não só na pro-
moção de hábitos de vida saudáveis, mas tendo
especial atenção aos factores de risco, como a
hipertensão arterial e a diabetes. «A hipertensão
arterial é o principal factor de risco para o AVC e está
em Portugal subdiagnosticada e subtratada», re-
cordou.
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Castro Lopes diz que mais vale um falso alarme do que sofrer um AVC e não recorrer ao hospital
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«Dia do AVC deve ser todos os dias»


