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111 Na comemoração 
do Dia Mundial do AVC, 
que se assinala a 29 de ou-
tubro, as Sociedades Por-
tuguesas do AVC (SPAVC) 
e de Neurorradiologia de 
Intervenção (SPNI) ade-
rem à campanha promo-
vida pela World Stroke 
Organization (WSO), com 
a principal finalidade de 
informar a população que 
o AVC é tratável. 

“Mas para que o tratamen-
to tenha sucesso o respeito 
pelo tempo é fundamental 
– tempo é cérebro – pelo 
que o AVC tem que ser en-
carado como uma situação 
de emergência”, alertam as 
sociedades.

A Via Verde do AVC (ati-
vada através de chamada 
para o 112) está organi-
zada em Portugal para 
encaminhar os doentes 
rapidamente para os hos-
pitais capazes de fornecer 
os tratamentos adequados. 

Tratamentos
Os especialistas da SPAVC 

e da SPNI explicam que “es-
tes tratamentos incluem 
medicamentos que dis-
solvem o coágulo (trom-
bólise farmacológica), e a 
remoção do obstáculo à 
circulação cerebral (trom-
bectomia mecânica), que 
aumentam as taxas de so-
brevivência e reduzem a 
incapacidade”. 

Acrescentam ainda que 
“o tratamento multi-mo-

dal do AVC, que integra a 
trombectomia além do tra-
tamento habitual do AVC, 
está a decorrer 24/24 horas 
nos hospitais centrais dos 
grandes centros urbanos, 
o que implica a necessida-
de de coordenação eficaz e 
rápida entre as várias uni-
dades hospitalares, para 
que os doentes que se ve-
rifique que necessitam des-
tes tratamentos possam ser 
referenciados para esses 
hospitais em tempo útil”.

Atenção aos “3Fs”
O AVC pode acontecer a 

qualquer pessoa, em qual-
quer idade, em qualquer 
momento e envolve todos: 
sobreviventes, familiares, 
amigos, profissionais de 
saúde, locais de trabalho e 
comunidade em geral. Res-
ponder rapidamente aos 
sinais de alerta pode fazer a 
diferença entre a recupera-
ção e a incapacidade.

Basta o aparecimento de 
um dos chamados “3Fs” – 
dificuldade em falar; desvio 
da face (boca ao lado); falta 
de força num braço - para 
suspeitar de um AVC e acio-
nar de imediato o 112.

Todos os anos, mais de 6,5 
milhões de vidas são perdi-
das em todo o mundo e uma 
em cada 6 pessoas vai ter um 
AVC. Em Portugal, o AVC é a 
primeira causa de morte e 
de incapacidade.

“Conheça os factos: o AVC, 
independentemente das 
importantes medidas pre-
ventivas de saúde publica, 
quando ocorre pode ser tra-
tável e muitas vidas podem 
ser melhoradas com mais 
consciencialização e ação 
de todos os intervenientes 
– os decisores políticos, os 
profissionais da saúde, os 
media e a comunidade, e é 
sobretudo para a comuni-
dade que chamamos parti-
cularmente a atenção neste 
dia”, apelam as Sociedade 
do AVC e de Neurorradio-
logia de Intervenção.

AVC pode ser 
prevenido e é tratável

Dia Mundial do AVC celebra-se no próximo sábado

A Via Verde do AVC,  
que é ativada através  
de chamada para o 112, 
está organizada  
em Portugal para 
encaminhar os doentes 
rapidamente  
para os hospitais

1		�Em Portugal, 
o AVC é a primeira 
causa de morte  
e de incapacidade

2��Uma em cada seis 
pessoas vai ter um 
AVC

3��Todos os anos, o AVC 
mata mais de 6,5 
milhões de vidas
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