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AVC (PT)|

•Stroke, Brain attack, Cerebrovascular 

accident

•Accidente cerebrovascular, ataque cerebral, 

apoplejía, ictus

•Accident vasculaire cérébral

•Ictus cerebrale

•Schalaganfall
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2 anos de registo

10 freguesias do Porto, 86.023, 20,4% > 64 A

2 CS (29 MF) Mirandela + V P Aguiar, 37.089, 19% > 64 A



Tx incidência AVC/1000  (1999-2000)
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rural urbano

TIP Portugal 2.74 2.18

TIP Europa 2.02 1.73

76,2% isquémicos

16,1% hemorrágicos
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Mortalidade Rural Urbano

28 dias 14,6% 16,9%

3 meses 21,7% 22,3%

12 meses 27,9% 30,1%

Proportion of patient with

different outcomes at increasing

intervals after their

first-ever-in-a-lifetime stroke, all

types together. (Oxfordshire

Community Project)
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• (Re)Conhecer os sinais de AVC

• Procurar ajuda urgente



FAST



31 de Março

Joaquim Pinheiro
Neurologia, Neurocirurgia e UAVC

2016











"Apenas 43% dos doentes que entram 

nas unidades de AVC entram através da Via 

Verde. A Via Verde permite um trajecto rápido 

do doente quando dá entrada no hospital, mas 

para isso é preciso que o doente tenha 

consciência e seja sensível aos sinais de alerta: 

boca ao lado, dificuldade em falar e perda de 

força de um dos lados do corpo"

30/03/2016



Menos de metade dos doentes com AVC 

admitidos através da Via Verde

Número faz supor que a maioria dos doentes 

não ligou o 112 e dirigiu-se ao hospital por 

meios próprios

30/03/2016



De acordo com o último relatório da Direcção-

Geral da Saúde, em 2013 morreram 11.751
pessoas por doenças cerebrovasculares

Ainda assim, estes números traduzem uma 

diminuição de 1269 mortes comparativamente 

a 2012, ano em que a mortalidade total por 

doenças cerebrovasculares se cifrou em 13.020 

casos.

30/03/2016



Mensagem

• Previna !

• Reconheça

• Peça ajuda 112



AVC em Portugal

• Primeira causa de morte

• Primeira causa de incapacidade permanente

“…no nosso país a principal causa de morte, no que respeita a doenças 
cardiovasculares, são os acidentes vasculares cerebrais (AVC) e enfartes 

de miocárdio…”

Declarações do Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Público, 26 Setembro de 2014









Via Verde de AVC

Pré-hospitalar

1- reconhecer

2- pedir de socorro

3-CODU

4- Contactar médico responsável

Intra-hospitalar

1- entrada

2- diagnóstico

3- tratamento

4- internamento

5- alta hospitalar





“If I can define a process, I can measure 
it.

If I can measure it, I can improve it” 

Karr






















