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Corrida Vital registou enchente na cidade

M
ais de mil pessoas 
de todas as idades 
correram ou ca-
minharam, ontem 

de manhã, como forma 
de sensibilizar a popula-
ção para a importância 
de prevenir o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
doença que continua a ser 
a principal causa de mor-
te em Portugal.

Este ano, pela primeira 
vez, a "Corrida & Cami-
nhada Vital Contra o AVC" 
congregou os esforços de 
várias instituições, que se 
uniram com o mesmo 
objetivo, nomeadamente 
o Município de Braga, o 
Hospital de Braga, a So-
ciedade Portuguesa do 
Acidente Vascular Cere-
bral (SPAVC) e o Núcleo 
de Estudantes de Medi-
cina da Universidade do 
Minho (NEMUM).

Carla Ferreira, neuro-
logista do Hospital de Bra-
ga e membro da organi-
zação, esclareceu ontem 
que «a incidência e a pre-
valência de doentes com 
AVC no Hospital de Bra-
ga tem-se mantido está-
vel», sendo internados na 
unidade bracarense cerca 
de 700 doentes por ano, 
600 dos quais através da 
Via Verde AVC, um siste-
ma de encaminhamen-
to que permite um tra-
tamento mais rápido e 
eficaz).  

«O que tem vindo a au-
mentar é a nossa capaci-
dade de os tratar em tem-
po útil. E é precisamente 
essa a ideia que temos de 

transmitir, ou seja, que pe-
rante os sinais de alerta de 
um AVC, nomeadamen-
te dificuldade em falar, 
falta de força num bra-
ço e boca ao lado, devem 
imediatamente ligar para 
o 112 para que sejam en-
caminhados para o hos-
pital», argumentou, aler-
tando para o facto de que 
«os tratamentos  realiza-
dos nas primeira horas 
podem modificar e me-
lhorar a vida do doente».

A médica admite que 
são cada vez mais os doen-
tes a chegar atempada-
mente  ao hospital, «mas 
ainda assim em números 
que não deixam os profis-
sionais tranquilos», haven-

do ainda muitas pessoas 
que não sabem identifi-
car os sinais ou que não 
se recordam quando os 
sintomas começaram, o 
que dificulta o trabalho 
dos médicos.

Por seu turno, o pre-
sidente da SPAVC, José 
Castro Lopes,  destacou 
a importância de iniciati-
vas como esta, lembrando 
que é precisamente desta 
forma que é possível mo-
bilizar a população con-
tra a doença.

«O grande obstáculo a 
que obtenhamos melho-
res resultados, quer na 
prevenção, quer no trata-
mento do AVC ainda é a 
população em geral, por-
que os técnicos estão mui-
to bem preparados e não 
temem qualquer com-
paração com os técnicos 
europeus nem america-
nos. Fazemos tudo quanto 

Mais de 1000 "correm"
juntos contra o AVC
A sensibilização e o 
combate à doença 
mobilizaram 
as instituições 
da cidade para 
a organização 
da "Corrida & 
Caminhada Vital 
contra o AVC" . 

 Carla Esteves

há de mais moderno pa-
ra tratar bem os nossos 
doentes», afirmou.

Contudo, de acordo 
com este responsável as 
pessoas têm de ter cons-
ciência dos fatores de risco 
como a hipertensão arte-
rial, o tabagismo, o coles-
terol elevado, a diabetes e 
a arritmia cardíaca, que se 
designa fibrilhação auri-
cular para prevenir o AVC.

O responsável lembrou 
que por hora, três por-
tugueses são vítimas de 
um AVC.

Já a presidente da Co-
missão Organizadora da 
Corrida e Caminhada Vi-
tal do NEMUM, Mariana 
Gonçalves, revelou que 
as inscrições estiveram 
abertas até ao último mi-
nuto, recebendo partici-
pantes quer para a corri-
da, com um percurso de 
9 km, quer para a cami-
nhada de 3 km. 

Os alunos de Medicina 
marcaram presença não 
apenas na corrida, mas 
também na realização de 
rastreios para detetar fa-
tores de risco cardiovas-
cular, tendo conseguido 
atrair a atenção de muitos 
bracarenses, mesmo dos 
que não participaram na  
corrida e na caminhada.

No que respeita à Cor-
rida sagraram-se vence-
dores Rui Borges (1.º) 
do Atletismo do Spor-
ting Clube de Braga; Rui 
Fernandes (2.º) e Leandro 
Martins (3.º), da Escola de 
Atletismo Rosa Oliveira, 
em Joane. 

Os três jovens mostra-
ram-se felizes com a vitó-
ria, mas ressalvaram que 
o importante é participar 
neste tipo de iniciativas e 
levar mais longe a men-
sagem acerca da impor-
tância da prevenção. 

Entre as senhoras des-
tacaram-se Joana Fernan-
des do Sporting de Braga, 
e Sara Oliveira e Adriana 
Costa, da Escola de Atle-
tismo Rosa Oliveira.
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O 
Hospital
de Braga

recebe cerca
de 700 casos

de AVC
por ano.   


