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o que é que os portugueses têm de saber 
sobre o aVc e ainda não sabem – ou não que-
rem saber?
_O que nos preocupa, essencialmente, é me-
lhorar o comportamento por parte da popu-
lação nas etapas, em que, reconhecidamen-
te, falha. Na prevenção, o combate aos fato-
res de risco está longe de ser minimamente 
satisfatório. Cito os cinco principais: a ten-
são arterial elevada, o tabagismo, a diabetes, 
o sedentarismo e a fibrilhação auricular, ar-
ritmia cardíaca que determina a formação de 
coágulos que, partindo do coração, podem 
ocluir uma artéria cerebral causando um aci-
dente vascular cerebral. 
Não temos dado a devida atenção aos fato-
res de risco?
_A população não dá devida atenção a um 
controlo periódico da sua tensão arterial 

que, se elevada, deve ser energicamente 
combatida através de um estilo de vida sau-
dável e eventual medicação. Quanto ao ta-
bagismo, atenção à população jovem e do 
sexo feminino, que tende a aumentar o seu 
consumo. Fumar pouco também é fumar e 
o conselho deverá ser só um: não fume, nem 
meio cigarro.  A diabetes está a crescer em 
termos preocupantes, essencialmente de-
vido a hábitos de vida não saudáveis e ao 
sedentarismo. Para contrariar, considero 
que a melhor prática desportiva seja a ca-
minhada, em extensão e ritmo adequados 
a cada idade. Tem a vantagem de ser econó-
mica e de ainda não pagar imposto!
Qual é, então, o caminho para dominar esta 
catástrofe?
_Vale a pena referir que na Conferência de 
Helsinborg, em 2006, quando se definiram 

os principais objetivos a alcançar até 2015 
no combate ao AVC, foi salientado que a pro-
moção da educação sobre AVC para o pú-
blico em geral, doentes de AVC, familiares 
de doentes, profissionais de saúde e deciso-
res políticos contribui para a prevenção do 
AVC,  para a diminuição da sua incidência, e 
reduz ainda a demora entre o início do AVC 
e a prestação de cuidados de fase aguda. De-
pois de uma tendência, mais acentuada nos 
países mais desenvolvidos mas também em 
países como Portugal, para uma baixa das 
taxas de mortalidade, podemos agora pre-
ver um aumento destas taxas, dada a com-
posição etária populacional, com acentua-
do predomínio do envelhecimento. Daí que 
um caminho muito empenhado terá de ser 
percorrido para vencermos esta catástro-
fe. E este caminho, hoje, é claro: prevenir, 

“
Fez carreira hospitalar no Hospital geral de Santo antónio, no Porto. Foi diretor do Serviço de neurologia do mesmo 
hospital entre 1977 e 2001. É professor catedrático convidado de neurologia do iCbaS-HgSa, Universidade do 
Porto, membro de honra eleito da Sociedade Francesa de neurologia e presidente da direção da SPaCv desde a sua 
função, em 2005, até ao presente.  
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Força, fala e face 
3 efes para alerta de AVC
Qualquer problema nestas três áreas – força, fala e face – deve lançar 
o alerta para um possível avC. É o que recorda o presidente da 
Sociedade Portuguesa do acidente vascular Cerebral, no dia nacional 
do doente com avC, que se celebra hoje. 
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uma sessão de informação para a população 
no local onde o programa científico tem lu-
gar. Mas tudo isto é pouco, mesmo referindo 
intervenções pontuais a pedido das mais va-
riadas entidades. A comunicação social tem 
aqui um papel fundamental, mas até agora 
tem sido claramente insuficiente. A SPAVC, 
pelo seu esforço e disponibilidade, merece 
maior auxílio para a chegada à população da 
informação que lhe vai faltando.  
a recuperação do aVc é longa e nem sempre 
bem-sucedida. os portugueses têm noção 
de quão incapacitante pode ser esta doença? 
_O principal risco para o doente que sofreu 
um AVC é, precisamente, a sua repetição. 
Corrigir o risco que conduziu ao primeiro 
AVC torna-se evidente. Importa referir que 
a recuperação do doente pode ser longa e 
deve ser mantida até que a função perdida  
seja restabelecida. Se necessário, manter  
enquanto viver. Há progressos a nível da bio-
engenharia, e não só, que apontam para que 
aumente a esperança numa recuperação  
satisfatória, por isso o fator tempo não deve 
ser significativo.
a crise pode ser um fator de risco para acres-
cer aos restantes, no que ao aVc diz respeito?
_A SPAVC está atenta a qualquer pertur-
bação de um correto atendimento da víti-
ma de AVC por razões economicistas. Mas a 
depressão, resultante das preocupações em 
que a maior parte da população vive atual-
mente, a instalar-se, pode ser fator de risco 
para o AVC.
Quer deixar uma mensagem final, sublinhar 
alguma informação?
_Quero chamar, uma vez mais, a atenção da 
população, para que despiste eventuais fato-
res de risco vascular e os combata energica-
mente, sob orientação médica, que reconhe-
ça a instalação de um AVC, pelos sinais já re-
feridos e denominados os «3 efes»: força, fala 
e face. E que considere o AVC uma urgência e 
proceda como já aconselhado. Está na atitu-
de proativa de cada um contribuir para um 
combate eficaz ao AVC. 

a morte. São as funções perdidas pela mor-
te celular que determinam as consequências 
do AVC, sendo a mais típica a perda de ativi-
dade dos membros de um lado do corpo ou 
sua diminuição, conduzindo à figura típi-
ca do indivíduo que, caminhando com meio 
corpo são, «arrasta» meio corpo doente. Esta 
medicação, se atempadamente administra-
da, vai contribuir para que se diminua a ta-
xa de mortalidade, o grau de incapacidade  
e mesmo para a recuperação completa.
Que papel tem tido a SPaVc nesta sensibili-
zação da população para o aVc?
_A SPAVC, como lhe cumpre estatutaria-
mente, tem desenvolvido uma atividade 
muito considerável na valorização dos pro-
fissionais da saúde em geral, e em particular 
dos que dedicam especial atenção ao AVC.
No que diz respeito à população em geral,  
a SPaVc tem dificuldades em se fazer ouvir?
_É certo que a SPAVC tem grande dificulda-
de em se fazer ouvir, em passar as suas men-
sagens. Para além do seu website com infor-
mações sempre atualizadas, nomeadamen-
te para a população, desenvolvemos ações 
por todo o país na comemoração do Dia Na-
cional do Doente com AVC – aproveitando 
a disponibilidade da comunicação social –, 
assim como no Dia Mundial do AVC e no seu 
congresso anual. Este é o único congresso 
científico, do meu conhecimento, que inclui 

obrigando a detetar individualmente os fa-
tores de risco vascular, combatendo-os efi-
cazmente; e reconhecer o AVC, isto é, saber 
quando um indivíduo deixou de estar saudá-
vel e passa a apresentar sinais indicativos de 
aparecimento do AVC.
E como se reconhece um aVc?
_O reconhecimento do AVC é fundamen-
tal, porque surge mesmo na ausência de fa-
tores de risco vascular: diminuição de força 
num braço, desvio da comissura labial por 
um lado – a denominada boca ao lado – ou 
querer falar e não conseguir dizer os nomes 
das pessoas ou das coisas. O aparecimento 
de apenas um destes três sinais é suficiente 
para passar à etapa seguinte, chamar o 112, 
que ativará a Via Verde do AVC, conduzin-
do o provável doente ao hospital mais pró-
ximo que esteja dotado de Unidade de AVC. 
Aqui, não há tempo a perder, a atitude é só es-
ta. Tempo perdido é mais cérebro privado de 
circulação sanguínea. 
a nível nacional, unidades especializadas 
deste tipo estão acessíveis em qualquer  
localização geográfica? 
_Portugal está dotado de unidades de 
AVC de Trás-os-Montes ao Algarve que, 
necessitando de ser melhoradas, e não ha-
vendo obstáculos à prestação imediata de 
cuidados, nomeadamente no transporte, 
poderão permitir que nenhum doente seja 
privado do adequado tratamento. 
os portugueses conhecem-nas?
_Conhecidos estes passos, reiteradamen-
te repetidos, o que faz a população? Não 
tem olhos abertos e ouvidos atentos, ou pa-
rece não ter. Institucionalizaram-se instru-
mentos valiosos na abordagem do doente de 
AVC, nomeadamente a criação da Via Verde 
do AVC, as Unidades de AVC e a fibrinólise,  
a administração de medicamento que deverá 
ocorrer o mais cedo possível, no máximo até 
quatro horas e meia após a instalação do AVC. 
O medicamento vai tentar desobstruir a ar-
téria que está a impossibilitar a chegada de 
sangue às células cerebrais, provocando-lhe 

«A caminhada é a melhor prática 
desportiva (para prevenir o AVC) em extensão e ritmo 
adaptados a cada idade. Tem a vantagem de ser  
económica e ainda não paga imposto.»
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