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O Hospital de Braga, a So-
ciedade Portuguesa do Aci-
dente Vascular Cerebral 
(AVC) e a Câmara Muni-
cipal de Braga organizam 
pelo terceiro ano consecu-
tivo a "Corrida & Caminha-
da Vital Contra o AVC", es-

ção para detetar fatores 
de risco vascular. 

Esta é uma organização 
conjunta entre o Hospital 
de Braga, a Sociedade Por-
tuguesa do AVC a Câmara 
Municipal de Braga e o NE-
MUM, em parceria com o 
Comando Distrital de Bra-
ga da Polícia de Segurança 
Pública, Regimento de Ca-
valaria n.º 6, Associação de 
Atletismo de Braga, INA-
TEL – Agência de Braga, 
Agrupamento de Escutei-
ros 660 de Montariol e de-
legação de Braga da Cruz 
Vermelha Portuguesa. 

 O Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) é a prin-
cipal causa de morte e 
incapacidade em Portu-
gal e um grave problema 
de saúde pública nos paí-
ses desenvolvidos. A pre-
venção é fundamental. O 
Hospital de Braga rece-
be anualmente cerca de 
700 casos de AVC, 600 dos 
quais através da Via Ver-
de AVC – sistema de en-
caminhamento que per-
mite um tratamento mais 
rápido e eficaz da doen-
ça. Nos casos tratados pe-
lo Hospital de Braga existe 
maior prevalência na fai-
xa etária entre os 45 e os 
65 anos, cujos principais 
fatores de risco são o ta-
bagismo, tensão arterial, 
obesidade e colesterol. A 
faixa etária acima dos 75 
anos tem também grande 
prevalência, sobretudo no 
sexo feminino. 

saúde

Braga promove corrida 
e caminhada contra AVC

te ano em conjunto com o 
Núcleo de Estudantes de 
Medicina da Universida-
de do Minho (NEMUM). A 
iniciativa que decorre no 
âmbito do Dia Mundial 
do AVC, assinalado ho-
je, tem lugar amanhã, dia 
30, pelas 10h00, na Ave-
nida Central. 

Aquela iniciativa tem 
como principal objetivo 
alertar a população para 
os sinais de alerta a pro-
blemática e para os pe-
rigos do AVC, suas ma-
nifestações e tratamento, 
sensibilizando para a pre-
venção através da adoção 
de um estilo de vida sau-
dável e prática regular de 
atividade física. A corri-
da terá um percurso de 
9 km, e a caminhada de 
3 km, tendo ambas como 
ponto de partida e chega-
da a Avenida Central. No 
local decorrerá também 
uma ação de sensibiliza-


