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O Acidente Vascular Cerebral (também 

designado por trombose ou derrame) constitui a 

principal causa de morte, invalidez e de anos 

perdidos entre a população portuguesa. 

A criação da Unidade de AVC em Macedo de 

Cavaleiros veio colmatar uma lacuna existente 

no distrito de Bragança.  

Em colaboração com a Sociedade Portuguesa 

do AVC, a Unidade de AVC vai promover o Dia 

Nacional do Doente com AVC, através de uma 

campanha de sensibilização à população. 

Prevenir a doença vascular cerebral passa, 

desde logo, por adequar a forma de estar na 

sociedade, alterando o estilo de vida, mas tam-

bém e em concreto, por tratar e controlar a 

hipertensão, a diabetes e o excesso de gordura 

no sangue (colesterol), mantendo os valores o 

mais próximo possível do normal.  

Assim, entre as medidas gerais a adoptar, 

contam-se a redução da ingestão de gorduras e 

de calorias (provenientes principalmente das 

sobremesas e alimentos de “fast-food”). Devemos 

ainda aumentar o consumo de vegetais 

(hortaliças e legumes), preferir o peixe em rela-

ção à carne, ingerir 3 a 4 peças de fruta por dia, 

aumentar o consumo de produtos integrais (pão 

e cereais), moderar o consumo de leite, queijo e 

iogurtes (preferindo sempre os magros), promo-

ver o abandono do tabagismo, a diminuição do 

consumo de bebidas alcoólicas e a prática de 

actividade física regular.  

09:00 - Sessão de abertura  

09:15 - Rastreio de fatores de risco 

(Hipertensão Arterial, Colesterol, Diabe-

tes ...) 

11:30 - 12:00 - Palestra dirigida ao público 

a cargo dos profissionais de saúde da Uni-

dade de AVC 

 

 

12:00  - Rastreio de fatores de risco 

(Hipertensão Arterial, Colesterol, Diabetes ...) 
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