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SOCIEDADE PORTuGuESA DO ACIDENTE vASCuLAR CEREBRAL

para dar Voz a esta 
Importante mensagem, 
a spaVC jUntoU-se à 
Campanha “este pode 
ser o jogo da sUa VIda”, 
na QUal os jogadores 
da 9.ª jornada da lIga 
portUgUesa de fUtebol 
profIssIonal entraram 
em Campo Com t-shIrts 
Com mensagens Como 
“seja maIs rápIdo QUe 
Um aVC” e QUaIs os sInaIs 
de alerta QUe exIgem 
Chamada ImedIata  
para o 112

“é urgente aprender a reco-
nhecer os sintomas e sinais 
de alerta que devem levar à 
ativação dos serviços de emer-
gência. No caso do AvC, “tempo 
é cérebro” e, por isso, quanto 
mais cedo o doente chegar ao 
hospital, maior será a proba-
bilidade de sobrevivência sem 
sequelas”, sublinhou o Prof. 
Doutor José Castro Lopes.
Basta um destes sintomas, falta 
de força num braço, face des-
viada (boca ao lado) e dificul-
dade em falar, para suspeitar 
de um AvC e, por isso, contac-
tar os serviços de emergência 
médica através do 112. “Nesse 
momento, é ativada a via ver-
de do AvC, que está organizada 
em Portugal para encaminhar 
rapidamente os doentes para 
os hospitais capazes de for-
necer os tratamentos adequa-
dos”, reforçou o neurologista.
Para dar voz a esta importante 
mensagem, a SPAvC juntou-se 
à campanha “Este pode ser o 
jogo da sua vida”, na qual os 
jogadores da 9.ª Jornada da 
Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional entraram em cam-
po com t-shirts com mensagens 
como “Seja mais rápido que 
um AvC” e quais os sinais de 

alerta que exigem chamada 
imediata para o 112.
A par desta ação, a SPAvC lan-
çou dois projetos editoriais: 
um Manual Digital para Jorna-
listas e um Guia Prático sobre 
o AvC dirigido à população. “O 
objetivo destas duas iniciati-

vas passa pela divulgação de 
informação credível e cientifi-
camente certificada sobre este 
problema de saúde pública, e 
pela missão de contribuir para 
um aumento da literacia em 
saúde”, explicou o Prof. Doutor 
Castro Lopes.
O Manual Digital para Jorna-
listas foi apresentado no dia 
28 de outubro à comunicação 
social e contou com o apoio ex-
clusivo da Daiichi Sankyo. Esta 
ferramenta é constituída por 
sete capítulos temáticos (termi-
nologia, epidemiologia, fatores 
de risco, sequelas, terapêutica 
de fase aguda, reabilitação 
pós-AvC e mensagens para 
a população), cada um deles 
contendo um vídeo explicativo 
protagonizado por especialis-
tas da SPAvC.
Já o Guia Prático para a popu-
lação contou com o apoio da 
Daiichi Sankyo, Bayer, Nutri-
cia e Boehringer Ingelheim. 
Definição, sintomas e sinais 
de alerta, fatores de risco, 
epidemiologia, sequelas e 
complicações, são alguns dos 
tópicos abordados no Guia 
para o público em geral que foi 
distribuído nas várias ações de 
sensibilização relativas ao Dia 
Mundial do AvC com chancela 
da SPAvC.

O acidente vascular cerebral (AVC) continua a ser a 
primeira causa de morte e incapacidade em Portugal, razão 
pela qual a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 
Cerebral (SPAVC), presidida pelo Prof. Doutor castro lopes, 
aproveitou a comemoração do Dia Mundial do AVC, a 29 de 
outubro, para alertar uma vez mais a população para este 
problema, enfatizando a importância de se conhecer os 
sinais e sintomas de alerta desta doença súbita.

DIA MuNDIAl DO AVC

SPavc eM váriaS  
FrenteS Para “Fazer 
Frente” ao avc

11.º Congresso 
portUgUês  
do aVC

Na vertente científica, a SPAVC 
prepara já o 11.º Congresso 
Português do AVC, agendado 
para os dias 2, 3 e 4 de 
fevereiro de 2017, no Porto. 
Acompanhe as iniciativas da 
SPAVC em www.spavc.org.

O Dia Mundial do AvC assi-
nala-se todos os anos a 29 de 
outubro, com o objetivo de 
sensibilizar a população a 
nível global sobre as elevadas 
taxas de AvC, de alertar para 
as possibilidades de prevenção 
e tratamento desta doença e 
para garantir melhores cuida-
dos de saúde aos sobreviventes 
de AvC. A iniciativa foi criada 
pela World Stroke Organization 
(WSO) em 2006 e, quatro anos 
depois, em 2010, o AvC foi re-
conhecido como um problema 
de saúde pública major. 


