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AVC LEVA MAIS DE 19 MIL DOENTES  
POR ANO AOS HOSPITAIS 

 

Em 2012, os hospitais portugueses receberam 19.177 doentes vítimas de 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), de acordo com os últimos dados da 

Direção-Geral de Saúde, que adianta que 50% dos doentes foram 

encaminhados para as unidades de AVC. 

Em Portugal, o AVC é responsável pelo internamento de mais de 25.000 

doentes por ano e por um elevado grau de incapacidade -  50% dos doentes 

que sobrevivem a um AVC ficam com limitações nas atividades da vida diária. 

“Existem dois tipos de AVC: o isquémico, que decorre da obstrução de uma 

artéria cerebral  representando cerca de 85% do total de AVC’s provocando  a 

morte dos tecidos cerebrais da área assim privada de circulação sanguínea , 

levando à diminuição das funções cerebrais; e o hemorrágico, que advém da 

rutura de um vaso sanguíneo no cérebro, com efeitos semelhantes, explica o 

Prof. Castro Lopes, Presidente da Sociedade Portuguesa do AVC.  

O AVC é  a principal  causa de mortalidade e incapacidade em Portugal. Ainda 

assim, segundo o Prof. Castro-Lopes, “existe um desconhecimento dos sinais 

de alerta: falta de força num braço, face desviada ou fala perturbada.” 

Dia 29 de Outubro é assinalado o Dia Mundial do AVC sob o lema: 

O AVC preocupa-me. E a si? 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, no entendimento que 

sempre tem adoptado, comemora este dia com acções dirigidas à População 

Geral. O AVC, sendo uma catástrofe, é Prevenível e Tratável. 

Os progressos a nível das Ciências Básicas, da Indústria Farmacêutica 

Inovadora e consequentemente nos cuidados a prestar aos doentes vítimas de 

AVC são evidentes, fundamentalmente, ao longo das três últimas décadas. 

Quantas vidas salvas, quanta recuperação completa ou parcial com pequenos 

défices, se cada um se preocupasse e não se comportasse- como de olhos 

fechados e ouvidos moucos aos sucessivos alertas.  

“Prevenir o AVC significa não só controlar os fatores de risco tradicionais como 

a obesidade, a hipertensão arterial, o colesterol, a fibrilhação auricular, mas 

também evitar comportamentos de risco, como o álcool, o tabagismo e o 

sedentarismo” adverte o especialista. 



 A partir de agora Preocupe-se. 

No dia Mundial do AVC, que se celebra a 29 de outubro, a Sociedade 

Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral realiza, a partir das 10h00, junto ao 

Hospital de Santo António, no Porto, uma ação de rastreios gratuitos aos 

fatores de risco do AVC. 

Aí aprenderá essencialmente que medidas tomar no sentido da prevenção que 

como sabe é melhor que Tratamento. 

 

 

 

 


