
 

Dia Nacional do Doente com AVC na Madeira 

No dia 31 de Março comemora-se o Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral. A 

comemoração deste dia tem como objetivo sensibilizar toda a Sociedade para a problemática do Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) em Portugal uma vez que estamos perante a 1ª causa de Mortalidade e de 

Incapacidade.  

O AVC, atualmente, é uma patologia considerada como prevenível e tratável, por essa razão justifica um 

empenhamento especial por parte dos profissionais de saúde para a sua prevenção e tratamento. 

Previne-se corrigindo os fatores de risco e trata-se reconhecendo os seus sintomas que devem ser 

considerados de Emergência o que subentende o recurso à chamada imediata do “112”, que através da 

Via Verde para o AVC, conduzirá o doente ao Hospital. 

Neste sentido, e uma vez que os profissionais de saúde assumem um papel primordial, a equipa de saúde 

da Unidade de AVC vem por este meio informar que pretende integrar as comemorações do Dia Nacional 

do AVC em parceria com a Sociedade Portuguesa do AVC e a Iniciativa Europeia do Angles realizando 

no dia 3 De Abril de 2017 pelas 11 horas as seguintes atividades junto destes profissionais: 

- Sessão formativa aos profissionais de saúde de dois centros de saúde com urgência, o Centro de Saúde 

de Machico e o Centro de Saúde da Calheta, com o objetivo de: 

 Sensibilizar e informar sobre os sinais de alerta do AVC, que atitude a tomar perante uma suspeita 

de AVC, a importância da estabilização pré hospitalar e da notificação pré hospitalar. 

 Informar sobre a nova organização da Via Verde do AVC que inclui as novas terapêuticas de 

recanalização como é o caso da trombetomia mecânica; 

 

- Exposição de pósteres com a divulgação dos sinais de alerta e atitudes a tomar perante a sua suspeita. 

 

Neste contexto, solicitamos a divulgação do evento e o apoio das direções técnicas, médica e de 

enfermagem, no sentido de convocar e facilitar a presença dos vários profissionais (médicos e 

enfermeiros) dos respetivos centros de saúde e outros de proximidade nesta formação, pois, 

consideramos que o trabalho em parceria entre a Unidade de AVC e os Centros de Saúde é essencial 

para prevenir e atenuar os danos desta patologia.  

 

 


