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Introdução

SOS Comunicação Social

No âmbito da sua missão de prevenir e reduzir a mortalidade,
morbilidade e incapacidade devidas ao AVC, contribuindo,
desta forma para a melhoria da saúde em Portugal, a Sociedade
Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) tem centrado
as suas atenções em dois polos de intervenção: os profissionais de
saúde, sobretudo os que ao AVC dedicam particular atenção, e a
população em geral.
O que temos constatado é que, da parte dos profissionais de saúde,
os resultados podem considerar-se muito bons, pois Portugal possui
profissionais que não temem comparação a nível internacional.
O problema reside em chegar à população em geral, apesar das
múltiplas ações que vimos organizando, desde sessões abertas
realizadas no âmbito do Congresso Português do AVC, a ações
especialmente dirigidas à comunidade geral, tais como rastreios e
sessões de esclarecimento.
Na realidade, os portugueses ainda não despertaram para o grande
problema de saúde pública que o AVC representa. Em Portugal,
o AVC é a primeira causa de mortalidade e incapacidade e esta
realidade deixa-nos muito mal colocados a nível Europeu.

Introdução

Esta ferramenta não é mais
do que o reconhecimento
do papel da comunicação
social e, em particular
dos jornalistas, enquanto
parceiros nesta missão de
prevenção da doença e de
promoção da saúde
Contamos convosco!

SOS Comunicação Social

É pois, por este motivo que, nesta data em que se assinala o
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, a SPAVC apela ao
envolvimento da comunicação social nesta luta que é de todos.
Juntos, podemos reduzir o peso do AVC no nosso país. Cabe a cada
um de vós fazer a ponte entre a comunidade científica e a população,
transmitindo mensagens de alerta para um problema que é real.
Contamos com o vosso contributo para a formação da população e
para o aumento da literacia em saúde, sobretudo no que respeita a
uma doença que afeta três portugueses por hora.
Neste Manual Digital para Jornalistas podem encontrar toda a
informação de que necessitam para transmitir mensagens com
uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, cientificamente
rigorosa e credível.
Esta ferramenta não é mais do que o reconhecimento do papel da
comunicação social e, em particular dos jornalistas, enquanto parceiros
nesta missão de prevenção da doença e de promoção da saúde.
Contamos convosco!

CAPÍTULO 1

O AVC é a doença vascular
cerebral mais frequente e
é caracterizado pela perda
rápida da função neurológica,
causada por uma interrupção
do fornecimento de
sangue ao cérebro

Terminologia/Definições

O acidente vascular cerebral (AVC) é a doença vascular cerebral
mais frequente. Trata-se de um evento súbito, caracterizado pela
perda rápida da função neurológica, causada por uma interrupção do
fornecimento de sangue ao cérebro.
A irrigação sanguínea do cérebro pode ser interrompida devido a um
fenómeno isquémico (obstrução de uma artéria) ou a um fenómeno
hemorrágico (rompimento de uma artéria).
AVC isquémico: Dentro do AVC de causa isquémica, podem diferenciar-se os eventos trombóticos e os embólicos. Um evento trombótico
ocorre quando um trombo (coágulo) se forma no interior de uma das
artérias cerebrais, bloqueando o fluxo de sangue. Os AVC trombóticos
podem afetar artérias de grande ou pequeno calibre no cérebro.

AVC isquémico

Num acidente vascular cerebral embólico, um coágulo de sangue
migra através da corrente sanguínea até ao cérebro, bloqueando
uma artéria cerebral. Em muitos casos, esse êmbolo tem origem
no coração.

CAPÍTULO 1

Terminologia/Definições

Seja causado por um trombo ou por um embolo, o AVC isquémico
implica sempre um “entupimento” de um vaso sanguíneo condicionando a chegada do sangue às células cerebrais.

AVC hemorrágico

AVC hemorrágico: O AVC hemorrágico é causado por uma hemorragia, ou seja, pelo “rompimento” de um vaso sanguíneo dentro do cérebro (hemorragia intracraniana) ou, mais raramente, entre o cérebro
e o crânio (hemorragia subaracnoideia).
Neste tipo de eventos, as lesões podem surgir como resultado da irrigação insuficiente das células cerebrais, mas também da compressão
das estruturas nervosas adjacentes causada pelo derrame.

Os AVC hemorrágicos são
menos comuns do que os
isquémicos, ocorrendo em
15% dos casos enquanto os
últimos são responsáveis por
85% dos casos

A hemorragia intracerebral surge frequentemente associada a fatores
de risco como a hipertensão arterial, a idade avançada ou o consumo
de substâncias tóxicas (álcool e drogas). Já a hemorragia subaracnoideia tem como causa mais comum a rotura de um aneurisma cerebral.
Os AVC hemorrágicos são menos comuns do que os isquémicos,
ocorrendo em 15% dos casos enquanto os últimos são responsáveis

por 85% dos casos.

CAPÍTULO 1
O AVC é uma doença vascular, como
decorre da classificação internacional
de doenças (10.ª revisão). No entanto,
não é doença cardiovascular, na
medida em que o evento ocorre no
cérebro e não no coração. Assim, o
termo cardiovascular apenas se pode
utilizar quando se refere a doenças
que afetam as artérias que irrigam
o coração. Entre a doença vascular
cerebral e a doença cardiovascular
existem alguns fatores de risco em
comum, tais como a hipertensão
arterial, o tabagismo, a diabetes
mellitus ou a dislipidemia, no entanto,
são entidades clínicas distintas, que
afetam órgãos diferentes e implicam
abordagens terapêuticas específicas.
Deverá prestar-se atenção à 11.ª
revisão da classificação internacional
de doenças, que vai contribuir
para um melhor esclarecimento da
nomenclatura do AVC.

Terminologia/Definições

Assista aqui aos esclarecimentos do Prof. Doutor José Ferro

CAPÍTULO 2

AVC em números / Dados epidemiológicos

Não é possível falar sobre os números do AVC sem antes deixar bem
claros alguns conceitos que ajudam a compreender e a interpretar
melhor o verdadeiro impacto do acidente vascular cerebral na população portuguesa.
Epidemiologia – É o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em populações humanas. É
também a aplicação desses estudos no controlo dos eventos relacionados com a saúde.
Prevalência – Mede a proporção de pessoas que, em determinada
população, apresentam uma doença específica num determinado
momento. Ou seja, é o número total de casos de uma doença ou
condição clínica, numa população, num determinado momento.
Incidência – Mede o número de novos casos de determinada doença,
numa determinada população, em determinado intervalo de tempo.
A incidência permite avaliar o risco de contrair determinada doença
num período específico, em determinado local.

CAPÍTULO 2

Em Portugal, o AVC continua a
ser a principal causa de morte
e de incapacidade permanente,
apesar de se ter verificado uma
redução da incidência ao longo
da década passada
No que respeita concretamente ao AVC,
o Prof. Doutor Manuel Correia - neurologista do hospital Geral de Santo António,
no Porto, que tem dedicado a sua atividade investigacional ao estudo epidemiológico do AVC no nosso país, sobretudo na
zona Norte -, explica que “a prevalência
não tem um carater tão informativo como
a incidência. Mede o peso (ou o encargo)
global da doença para a sociedade e pode
ser relevante, por exemplo, para medir a
incapacidade do individuo, no conjunto
de todas a morbilidades que possuí”.

AVC em números / Dados epidemiológicos

Assista aqui às declarações do Prof. Doutor Manuel Correia

CAPÍTULO 2
De acordo com o especialista é difícil comparar estudos de prevalência. “Em Portugal, nos anos 90, um estudo do Professor
Freire Gonçalves, na região de Coimbra
mostrou que a prevalência de AVC nos
indivíduos com ≥ 50 anos era de 10,2%
nos homens, de 6,6% nas mulheres e de
8% para ambos os sexos. Destes 71,1%
estavam incapacitados e 50,6% tinham
uma incapacidade moderada a grave”. Já
a incidência permite estudar o AVC em
diferentes vertentes, incluindo a determinação de causas. “É muito importante determinar a incidência ao longo dos anos”,
sublinha o especialista.
Em Portugal, o AVC continua a ser a principal causa de morte e de incapacidade
permanente, apesar de se ter verificado
uma redução da incidência ao longo da
década passada. Atualmente, por hora,
três portugueses sofrem um AVC, dos
quais um não vai sobreviver.

AVC em números / Dados epidemiológicos
PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE EM PORTUGAL
(% DE ÓBITOS/ANO)

Fontes de Dados: INE | DGS/MS - Óbitos por Causas de Morte | INE - Estatísticas de Óbitos
Fonte: PORDATA | Última actualização: 2016-04-28
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AVC em números / Dados epidemiológicos

Por hora, 3 portugueses
são vítimas de um AVC

Nos anos 1999-2000, a incidência de AVC era de 2,8/1000/ ano.
Por outras palavras, por ano, em cada 1000 habitantes, 2,8 sofreram um AVC.

Por ano, em cada 1000
habitantes, 2 sofrem um AVC

Entre os anos 2000 e 2011, verificou-se uma redução da taxa de incidência de AVC – 2,0/1000/ano. Ou seja, Por ano, em cada 1000 habitantes, 2,0 sofreram um AVC. Ainda assim estes valores estão acima
da média europeia, em que a incidência de AVC em 1999-2009 era
de 1,8/1000/ano e 2009-2011 era de 1,2/1000/ano.

41% dos sobreviventes de
um AVC estão dependentes

Como referido no capítulo anterior, cerca de 85% dos AVC são de natureza isquémica (entupimento de vasos sanguíneos) e apenas 15% têm
origem num evento hemorrágico (rompimento de vasos sanguíneo).
Taxas de sobrevivência
A taxa de letalidade aos 28/30 dias tem vindo a diminuir; era em
1999-2000 de 16,1% e em 2009-2011 de 9,8%. A melhoria deste
indicador reflete, por um lado, a melhoria no controlo dos fatores de
risco, e por outro, o aparecimento de novas técnicas terapêuticas na
fase aguda do AVC, beneficiando da rede de referenciação nacional
e da Via-Verde AVC intra e extra-hospitalar.

CAPÍTULO 2
“A sobrevivência e a
incapacidade a longo prazo
estão dependentes do estado
do doente aos tês meses, daí
a importância de fazer todo
o esforço para diminuir os
défices neurológicos na fase
aguda do AVC”
Nota: A escala de Rankin modificada
(Modified Rankin Scale - mRs) é uma
ferramenta que permite avaliar o grau
de funcionalidade dos doentes, numa
escala de zero a seis em que:
0=ausência de sintomas; 1=incapacidade pouco significativa; 2=incapacidade ligeira; 3=incapacidade moderada; 4=incapacidade moderada a grave;
5=incapacidade grave; 6=morte.

AVC em números / Dados epidemiológicos

Taxas de incapacidade
A chegada mais rápida ao hospital, enquanto resultado da ativação
da rede de referenciação extra-hospitalar, que faz o encaminhamento dos doentes para os hospitais mais habilitados para tratar
o AVC, permitiu que a administração de terapêutica de fase aguda
fosse administrada mais precocemente numa percentagem maior de
doentes. Desta forma, foi possível, não só reduzir a mortalidade por
AVC, mas também minimizar as sequelas e a incapacidade. Ainda
assim, ao fim de um ano, 41% dos sobreviventes de um AVC estão
dependentes.
Dos doentes que sobreviveram aos três meses após o AVC, sete
anos depois, 20% são autónomos (mRs 0-1), 16% têm incapacidade
ligeira a moderada (mRs 2-3) e os restantes apresentam incapacidade importante ou faleceram.
“A sobrevivência e a incapacidade a longo prazo estão dependentes
do estado do doente aos tês meses, daí a importância de fazer todo o
esforço para diminuir os défices neurológicos na fase aguda do AVC”,
reforça O Prof. Doutor Manuel Correia.
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AVC em números / Dados epidemiológicos

THE STROKE RISKOMETERTM APP

O Riskometer é uma aplicação para telemóvel de fácil utilização que
permite avaliar o risco individual de AVC, com base num vasto conjunto de fatores tais como a idade, o sexo e o estilo de vida.
Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de reduzir o risco e
a incidência de AVC, no entanto, ao descarregar os dados no seu
telemóvel, cada utilizador estará também a participar naquele que
será o maior estudo epidemiológico internacional sobre AVC.
Trata-se do estudo RIBURST (Reducing the International Burden of

Stroke Using Mobile Technology) que vai ajudar a entender melhor
o AVC e seus fatores de risco e a desenvolver estratégias globais
de prevenção.

CAPÍTULO 3

Fatores de Risco

No contexto da saúde, fatores de risco são todas as situações que
aumentam a probabilidade de ocorrência de uma determinada doença ou condição clínica.
No caso do AVC, existem fatores de risco modificáveis e fatores de
risco não modificáveis.
Fatores de risco modificáveis são aqueles que, mediante controlo
e tratamento devido, podem ser minimizados e ter um impacto
menos relevante no risco de AVC. É o caso, por exemplo, do sedentarismo, da obesidade, da hipertensão arterial, do tabagismo,
da fibrilhação auricular, da diabetes mellitus, do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
Com a adoção de estilos de vida saudáveis e eventual medicação
para controlo destes fatores, é possível reduzir o seu contributo
para o AVC.
Fatores de risco não modificáveis são os que não são passíveis de
qualquer tipo de intervenção. É o caso dos fatores genéticos individuais, da hereditariedade, da idade, da raça ou do sexo.

CAPÍTULO 3

Fatores de Risco

Assista aqui ao vídeo em que o Dr. João Sargento Freitas
faz a distinção entre prevenção primária e prevenção secundária do AVC

Quanto maior for o
número de fatores de risco
identificados num indivíduo,
maior será a probabilidade de
ocorrência de um AVC
Quanto maior for o número de fatores de
risco identificados num indivíduo, maior
será a probabilidade de ocorrência de
um AVC. Em Portugal, as elevadas taxas
de AVC têm sido atribuídas a um fator
de risco específico, a hipertensão arterial que, por sua vez, tem como principal
causa, o consumo excessivo de sal. Um
em cada três portugueses sofre de hipertensão arterial, um dos principais fatores
de risco para o AVC.

CAPÍTULO 4

Sequelas / complicações

Assista aqui à explicação do Prof. Doutor Vítor Tedim Cruz

Dependendo da localização
do AVC no cérebro, da
extensão das lesões e do
período decorrente entre o
aparecimento dos primeiros
sintomas e a implementação
da terapia na fase aguda,
alguns doentes ficam com
sequelas mais ligeiras ou
mais graves
A par da redução da mortalidade por
AVC, nos últimos anos tem-se assistido
a uma redução das taxas de incapacidade e de complicações após o acidente
vascular cerebral.

CAPÍTULO 4

Todavia, dependendo da localização do
AVC no cérebro, da extensão das lesões
e do período decorrente entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a implementação da terapia na fase aguda, alguns
doentes ficam com sequelas mais ligeiras
ou mais graves. Algumas delas reversíveis,
outras permanentes, mas sempre com impacto na qualidade de vida, representando, por vezes, barreiras na vida pessoal,
familiar, social e profissional.
Afasia, disfagia, hemiparesia, ataxia, epilepsia, incontinência urinária e fecal, alterações cognitivas (perda de memória
e pensamento confuso), alterações da
sensibilidade são algumas das complicações pós-AVC, mais comuns e que mais
interferem na qualidade da vida dos
doentes e no retorno à vida que tinham
antes de sofrerem um AVC.

Sequelas / complicações

Afasia
A afasia é uma perturbação da linguagem adquirida subitamente
por lesão neurológica. Não afeta a inteligência mas afeta a expressão e compreensão oral, e ainda a leitura e escrita. A causa mais
frequente é o AVC, no entanto, pode também surgir por traumatismo crânioencefálico, demência, tumor ou infeção cerebral. Em
Portugal, o AVC é a principal causa de incapacidade. Por hora, três
portugueses sofrem um AVC dos quais, sobrevivem 2 terços. Metade dos sobreviventes poderão ficar com afasia para toda a vida.
Embora não existam dados estatísticos oficiais relativos à afasia,
calcula-se que surjam todos os anos cerca de 8000 casos novos.
Disfagia
A disfagia é definida como uma perturbação da capacidade de deglutir alimentos, líquidos ou medicamentos de uma forma segura. Numa
deglutição normal, qualquer tipo de alimento que seja ingerido segue
imediatamente para o esófago até ao estômago, mas num doente
com disfagia, há o risco de este trajeto ser alterado e o alimento ser

CAPÍTULO 4

Sequelas / Complicações
aspirado para o sistema respiratório, causando asfixia. A deglutição é
um processo complexo controlado por diferentes estruturas cerebrais
e, havendo uma lesão numa dessas estruturas, pode surgir uma perturbação da deglutição e o doente apresentar disfagia.
Hemiparesia
A hemiparesia é a paralisia parcial ou diminuição da força de um
lado do corpo, geralmente causada por lesões na zona do cérebro
responsável pelos movimentos dos músculos do corpo. Esta complicação afeta, sobretudo a marcha, assim como todos os movimentos do lado afetado do corpo.
Ataxia
A ataxia é um distúrbio da coordenação muscular durante os movimentos voluntários. A ataxia pode afetar, para além da marcha,
a voz, os movimentos oculares e a capacidade de deglutir. Resulta
de danos ao nível do cerebelo, ou seja, da parte do cérebro que
coordena os movimentos. Um doente que sofre de ataxia tem má
coordenação motora, dificuldade em exercer tarefas básicas como
escrever ou comer, marcha instável e alterações da fala.

CAPÍTULO 4
Incontinência urinária e fecal
A incontinência urinária no pós-AVC é mais
comum nos doentes mais idosos e resulta
muitas vezes da combinação de défices motores e défices sensoriais. A incontinência
fecal é, na maior parte dos casos, transitória
e está associada à imobilidade, à inatividade
e à ingestão inadequada de alimentos, a défices cognitivos ou a lesão neurológica.
Alterações cognitivas
No pós-AVC, as alterações cognitivas podem ser gerais (processamento mais lento
da informação) ou podem afetar um domínio específico como a orientação, a memória, a visão ou a linguagem. Um doente que
sofreu um AVC pode perder a capacidade
de fazer planos e de compreender significados, de adquirir novas aprendizagens ou
de recordar ou recuperar memórias.

Sequelas / Complicações
Epilepsia
A epilepsia é uma doença crónica do sistema nervoso central, caracterizada pela ocorrência de descargas elétricas anómalas. Pode ter
várias manifestações, nomeadamente através de crises convulsivas,
com espasmos musculares e movimentos descoordenados que o
doente não consegue controlar, ou através de crises de ausências,
em que o doente fica parado, com os olhos fixos, como se estivesse
desligado por alguns minutos. O AVC representa a principal causa
de epilepsia diagnosticada em idade tardia, não devendo ser confundida com a epilepsia que ocorre nas crianças, a qual tem uma
origem distinta.

Alterações da sensibilidade
Pode existir diminuição ou o total desaparecimento da sensibilidade
superficial (táctil, térmica e dolorosa). Por outro lado, alguns doentes relatam sensações cutâneas subjetivas na ausência de estímulo
(frio, calor, pressão) o que contribui para o risco de auto-lesões. São
igualmente frequentes distúrbios do campo visual e síndromes de dor
crónica (dor neuropática) resultantes da lesão do sistema nervoso.

CAPÍTULO 5

Terapêutica de fase aguda
No âmbito do AVC isquémico, existe, atualmente, um tratamento de fase
aguda que permite reverter total ou parcialmente os danos causados por
esta doença. O tratamento só pode ser administrado nas primeiras horas
após a instalação dos primeiros sintomas e é tanto mais eficaz e seguro,
quando mais cedo for iniciado.
O tratamento consiste na tentativa de desobstrução da artéria que
está ocluída por um coágulo. Numa primeira fase é feito o tratamento fibrinolítico, isto é, a administração de um fármaco, diretamente
na veia, com o fim desfazer lentamente o trombo que está a entupir
a artéria. Em alguns casos, este procedimento é suficiente para que a
circulação sanguínea volte à normalidade e para que volte a ser assegurada a irrigação do cérebro.
Quando a fibrinólise não é suficiente, é iniciada uma segunda fase do
tratamento agudo, que consiste na recanalização da artéria por vias
mecânicas. Esta técnica é denominada de trombectomia mecânica e
é feita por via endovascular, através de dispositivos apropriados que fazem
o percurso através dos vasos até ao local da obstrução.
Alguns doentes fazem apenas a primeira fase deste tratamento, outros
têm de fazer as duas e, em alguns casos em que a fibrinólise está contraindicada é feita apenas a segunda fase, ou seja, a trombectomia mecânica.
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No âmbito do AVC
isquémico, existe,
atualmente, um tratamento
de fase aguda que
permite reverter total ou
parcialmente os danos
causados por esta doença

Esta intervenção neurovascular é realizada
apenas por neurorradiologistas de intervenção, treinados especificamente neste tipo de
tratamento, implica a intervenção de uma
equipa multidisciplinar e de meios técnicos
que existem apenas em alguns hospitais.
Nem todos os doentes que sofreram um
AVC são elegíveis para este tratamento.

Terapêutica de fase aguda

Assista aqui à explicação da Dr.ª Teresa Pinho e Melo

CAPÍTULO 6

Reabilitação pós-AVC
Depois do tratamento agudo do AVC, há todo um processo de reabilitação que só deve ser dado como concluído quando o sobrevivente
de AVC consegue recuperar as faculdades que tinha antes de sofrer
o acidente vascular cerebral.
A reabilitação tem como missão trazer o indivíduo de volta à sua vida
normal, com o melhor nível de independência possível. Deve ter início ainda no hospital com uma equipa multidisciplinar constituída por
médicos, enfermeiros e terapeutas.
Do plano de reabilitação devem fazer parte:
> A recuperação neurológica, tendo em conta as lesões causadas
pelo AVC;
> A recuperação funcional assente numa intervenção terapêutica que
favoreça as capacidades residuais como apoio, por exemplo de modalidades compensatórias, de ajudas técnicas (ortótese tibial, canadiana) ou a
modificação do ambiente (adaptações das instalações domiciliárias para a
higiene pessoal e de sistemas de comunicação, por exemplo);
> Melhoria da comunicação, com especial enfoque na recuperação

CAPÍTULO 6
da afasia e da articulação da linguagem,
que pode melhorar significativamente nos
primeiros três meses após o AVC;
> Recuperação da função sensitivo-motora, assente numa reeducação neuromuscular;
> Recuperação psicossocial, tendo em
conta que muitos doentes desenvolvem
quadros depressivos e de ansiedade no
pós-AVC. A depressão representa um importante entrave à reabilitação e acaba por
tornar-se um fator de mau prognóstico funcional, daí a importância da psicoterapia.
Em todo o processo de reabilitação, a família
assume um papel de grande destaque, principalmente quando o doente regressa a casa.
A família tem um grande contributo para a
motivação do doente e tem também, de se
ajustar às suas incapacidades.

Reabilitação pós-AVC

Assista aqui ao vídeo do Pro. Doutor Pedro Cantista e fique a conhecer
as várias áreas disciplinares envolvidas na recuperação do doente

CAPÍTULO 7

RECONHECIMENTO DOS 3 F’S

> Desvio da Face

> Dificuldade na Fala

> Falta de Força
no braço

Mensagens para a população
1. Conhecer para prevenir
Para sensibilizar a população relativamente ao AVC é preciso, antes
de mais, informar e esclarecer sobre os potenciais fatores de risco, nomeadamente sobre os que são modificáveis, que podem ser alvo de
intervenção, com vista à minimização do risco de AVC (Hipertensão
arterial, diabetes mellitus, tabagismo, arritmias cardíacas, dislipidemia,
obesidade, sedentarismo, etc). Se a população fizer a associação entre
estes fatores de risco e o AVC, então vai compreender que também
tem o seu papel na prevenção, com a adoção de estilos de vida saudáveis e com o devido controlo de cada um destes fatores de risco.
2. Reconhecimento dos 3 F`s e contactar o 112
Assimetria da face (boca ao lado), dificuldade em falar e perda de
força num braço ou num dos lados do corpo são os sinais de alerta
que devem levar as pessoas a contactarem de imediato os serviços
de emergência (112). Quando mais cedo o doente chegar ao hospital e quanto mais precoce for a administração da terapêutica de fase
aguda, maiores serão as hipóteses de sobrevivência e de minimização
das sequelas. O ideal é que este tratamento seja administrado nas
primeiras quatro horas após o aparecimento dos primeiros sintomas.

CAPÍTULO 7

Mensagens para a população

3. A reabilitação é um direito não é uma esmola
Após um AVC é preciso garantir que o doente recupera as funções
que tinha antes do evento. Fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional são alguns dos diferentes tipos de intervenção que vão permitir que o doente recupere as funções perdidas e retome a sua vida
normal, tendo em conta algumas adaptações necessárias.
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Assimetria da face (boca ao
lado), dificuldade em falar
e perda de força num braço
ou num dos lados do corpo
são os sinais de alerta que
devem levar as pessoas a
contactarem de imediato
os serviços de emergência
(112). Quanto mais cedo o
doente chegar ao hospital e
quanto mais precoce for a
administração da terapêutica
de fase aguda, maiores serão
as hipóteses de sobrevivência
e de minimização das sequelas

Mensagens para a população

Assista aqui às mensagens do Prof. Doutor Miguel Viana Baptista

CAPÍTULO 8

Sugestões para abordagem jornalística

Do ponto de vista jornalístico o AVC pode ser explorado sob
vários ângulos de abordagem. Eis algumas sugestões:
> Acompanhamento de todo o percurso de cuidados prestados
a um doente com AVC, desde que são ativados os serviços de
emergência até à fase de reabilitação
> Dificuldades de acesso aos programas de reabilitação. Poucos
doentes têm a possibilidade de fazer programas prolongados.
Alguns doentes têm dificuldade em assegurar a continuidade do
tratamento no ambulatório
> O AVC enquanto doença familiar (o papel do cuidador informal,
as necessidades de adaptação das rotinas familiares)

Dia Mundial do

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Apoio:

