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EU NÃO ARRISCO: CAMPANHA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DO ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL VAI ALERTAR PARA A MAIOR CAUSA DE MORTE E INCAPACIDADE EM 
PORTUGAL !
“O AVC é uma bomba-relógio que mata dois portugueses por hora.” Este é um dos alertas da 
Campanha EU NÃO ARRISCO, uma ação de sensibilização promovida pela Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) dirigida ao grande público. !
O arranque oficial da Campanha vai acontecer no 9.º Congresso Português do Acidente 
Vascular Cerebral, entre 5 e 7 de fevereiro de 2015, no Porto. !
“O AVC é a primeira causa de morte e incapacidade em Portugal. Uma em cada seis pessoas 
vai sofrer um AVC ao longo da vida. Trata-se de uma doença de elevado peso social que, 
predominando nos mais idosos, pode aparecer em qualquer idade. A prevenção é melhor 
que o tratamento e exige uma atitude pró-ativa de cada um de nós”, afirma o Prof. José 
Castro Lopes, presidente da SPAVC, justificando o lançamento da ação de sensibilização,  !
A Campanha EU NÃO ARRISCO visa alertar os portugueses sobre os fatores de risco e 
sintomas associados ao AVC e disseminar informação sobre a prevenção e tratamento desta 
que é a principal causa de morte e incapacidade no país.  !
A ação de awareness, apadrinhada por um conjunto de figuras públicas, será uma campanha 
multimeios, com a duração de um ano – com especial enfoque no Dia Nacional do doente 
com AVC, a 31 de março de 2015, e no Dia Mundial do AVC, a 29 de outubro. Será veiculada 
online, nas redes sociais, em televisão, imprensa e outdoor. O site da campanha, 
www.eunaoarrisco.pt, estará brevemente disponível.  !
A Campanha conta já com o patrocínio platina da Boehringer-Ingelheim, estando a ser 
recrutados mais sponsors.  !
Para mais informações, contacte:  
S Consulting - Consultoria e Comunicação para a Saúde 
Margarida Pinto da Fonseca – Direção e Gestão de Projetos 
margaridapfonseca@sconsulting.pt !
Sobre a Sociedade Portuguesa do AVC: 

A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) é uma Associação sem fins 
lucrativos, que tem como objeto social prevenir e reduzir a mortalidade, morbilidade e 
incapacidade devido ao AVC, promover o estudo, investigação e educação sobre esta 
doença, mediante a criação de planos de ação e de apoio, identificando os níveis de 
intervenção mais efetivos, contribuindo assim para a melhoria da saúde em Portugal. 
Foi criada em 8 de Março de 2005, constituída por escritura pública, por iniciativa de um 
conjunto de membros do Grupo de Estudo das Doenças Cerebrovasculares (GEDCV) da 
Sociedade Portuguesa de Neurologia. 
WWW.SPAVC.ORG 
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