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RESUMO 

O AVC é a segunda causa de morte e uma das principais causas de incapacidade em todo 

o mundo. Em Portugal, esta patologia foi a primeira causa de morte em 2005, 155,7/100000 

habitantes. O objectivo principal deste estudo é determinar o grau de conhecimento do cidadão 

comum sobre o AVC, incluindo factores de risco, local da lesão, sinais/sintomas que o 

caracterizam e actuação perante a sua ocorrência. Este estudo transversal decorrido na cidade do 

Porto (Portugal) entre Abril e Maio de 2008, envolveu 424 utentes registados no Centro de Saúde 

da Carvalhosa (sede e extensão Aníbal Cunha) que aceitaram responder o inquérito administrado 

face-a-face por 2 investigadores especializados. 

Cerca de 70% dos participantes nomearam pelo menos um factor de risco vascular, 

aumentando esta proporção para 93% quando inquirido por identificação de cada factor 

especificamente. Mais frequentemente conhecidos foram a hipertensão arterial (89%), colesterol 

elevado (84%) e consumo de tabaco (83%) por oposição à hereditariedade (32%), arritmia (53%) e 

vida sedentária (59%). Apenas 41% dos inquiridos identificaram o cérebro como o órgão afectado 

pelo AVC. Perda de força/dificuldade para mover braços, pernas ou face (81%), paralisia em 

metade do corpo (79%), vertigem/tontura (74%), perda de sentidos (73%) e dificuldade súbita em 

falar, entender ou escrever (72%) foram os quatro sinais/sintomas mais identificados como 

característicos do AVC, embora somente 62% conhecessem simultaneamente os três principais 

sinais/sintomas do AVC (os dois primeiros e o último mencionados anteriormente). Perante a 

suspeita de AVC, 22% chamariam o INEM/bombeiros, aumentando esta proporção para 79% ao 

se considerar alternativamente o serviço de urgência hospitalar (SUH). No entanto, 52% dos 

participantes reconheceriam e procederiam correctamente perante a ocorrência de AVC. O 

conhecimento dos factores de risco vascular e da sintomatologia característica do AVC aumenta 

significativamente com a escolaridade, sendo no primeiro caso também importante ser portador 

desse factor de risco e no segundo caso o facto de ter tido o próprio ou familiar um AVC/AIT no 

último ano. A actuação não está relacionada com as características sócio-demográficas, mas 

apenas com o conhecimento do local da lesão e da sintomatologia característica. 

Este estudo, a exemplo de outros com idêntico objectivo, mostrou a importância da 

escolaridade e de um contacto recente com uma situação de AVC para um conhecimento geral 

sobre esta patologia, sendo este essencial para uma actuação correcta no AVC. 

Embora decorra actualmente em Portugal a campanha do Alto Comissariado da Saúde 

“Seja mais rápido que o AVC” acompanhando o processo de implementação das Vias Verdes, 

esta terá uma reduzida eficácia se não for melhorado o conhecimento da população sobre esta 

patologia. Este estudo mostra a necessidade iminente de aquisição de informação e percepção do 

risco de AVC por parte do cidadão comum. Nesse sentido, será importante a implementação de 

campanhas de educação mais eficazes no alerta da população para o significado do AVC. 
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ABSTRACT 

Stroke is the second cause of death and a major cause of long-term disability in adults 

worldwide. In Portugal, it was the first cause of death in 2005, 155,7/100000 inhabitants. The 

objective of this study was to describe how much the common citizen knows about stroke, 

including awareness of risk factors, stroke warning signs and action towards stoke. A cross-

sectional study was carried out in the city of Porto (Portugal) between April and May 2008, 

involved 424 persons registered in the Carvalhosa health centre that accepted to answer the 

questionnaire administered face-to-face by two specialized investigators. 

About 70% of the participants mentioned at least one vascular risk factor, this proportion 

increased to 93% if the identification was based on a direct question on the specific risk factor. 

More frequently identified were high blood pressure (89%), high cholesterol levels (84%) and 

cigarette smoking (83%) by opposition to heredity (32%), arrhythmia (53%) and sedentariness 

(59%). Only 41% of the participants reported the brain as the organ affected when a stroke 

occurs. Weakness/difficulty to move arms, legs or face (81%), paralysis in hemi-body (79%), 

vertigo/dizziness (74%), fainting (73%) and sudden difficulty in speaking, understanding or 

writing (72%) were the most frequently identified stroke signs/symptoms, though only 62% knew 

simultaneously the three major stroke signs (the first two and the last one mentioned before). If 

a stroke occurred, 22% of the participants would dial 112 and this proportion increased to 79% if 

the hospital emergency services were considered. Nevertheless this proportion decreases to 

52% if restricted to those who know the correct signs/symptoms. Education lever was the most 

important predictor of risk factors and sings/symptoms awareness, together with the fact of 

having himself the risk factor or having experienced (himself or a relative) a stroke or transient 

ischemic attack in the last year. Correct action towards stroke depends on knowledge of lesion 

location and warning signs/symptoms and is not related to sociodemographic characteristics. 

This study, as others with identical objective, showed the importance of educational level 

and recent experience of stroke for general knowledge about it and simultaneously the 

importance of that knowledge for a correct action. 

Though a National campaign is going on “Be faster than the stroke” together with the 

implementation of special hospital services for these patients, it will not have the desired 

efficacy if population awareness towards stroke is not ameliorated. This study shows the urgent 

need for citizens to be more informed and to have a correct perception of stroke risk. Thus, 

educational and advertisement campaigns should be implemented in order to promote people 

awareness of stroke. 


