
NOTE: ALL OF THE INFORMATION BELOW ARE UNDER EMBARGO 

UNTIL MAY 11
TH

 2017 AT 9:30H CET 

FOR RELEASE 10 A.M. CET, MAY 11TH, 2017 MORE 

PRESS 
RELEASE 

 

 

 

 
 

RELATÓRIO BURDEN OF STROKE 
APRESENTADO NO PARLAMENTO 
EUROPEU 
A pesquisa “Burden of Stroke” na Europa revela disparidades chocantes entre e dentro 

dos países ao longo de todo o processo de reabilitação pós-AVC, sendo o apoio aos 

sobreviventes, familiares e cuidadores negligenciado em todos os países 

. 

Bruxelas, 11 de Maio de 2017:  A Stroke Alliance for Europe apresentou hoje uma 

estratégia, há muito aguardada, do caminho para o tratamento do AVC em toda a 

Europa. Em frente a dezenas de membros do Parlamento Europeu, Jon Barrick, 

Presidente da SAFE, e Valeria Caso, Presidente da European Stroke Organization, 

apresentaram conjuntamente os principais resultados da pesquisa realizada pelo King's 

College em 35 países europeus. 

Apesar das taxas de mortalidade por AVC na Europa terem vindo a decrescer nos 

últimos 20 anos, o acidente vascular cerebral continua a ser uma catástrofe 

humanitária diária porque mais pessoas sobrevivem ao AVC, sendo que grande parte 

fica com algum tipo de incapacidade. “O peso global do AVC vai aumentar 

drasticamente nos próximos 20 anos, devido ao envelhecimento da população. Os 

decisores na Europa precisam encontrar melhores maneiras de combater o AVC e 

tornar a vida mais fácil para os sobreviventes e suas famílias”, afirmou Barrick.  As 

projeções no relatório “Burden of Stroke” indicam que entre 2015 e 2035, globalmente, 

haverá um aumento de 34% no número total de acidentes vasculares cerebrais na 

União Europeia, de 613.148 em 2015 para 819.771 em 2035. As comparações à escala 

europeia do acidente vascular cerebral e dos cuidados padronizados com AVC são 

fundamentais para ajudar cada país a prevenir mais acidentes vasculares cerebrais e 

proporcionar melhores cuidados e apoio a todos os afetados. A SAFE tem vindo a 
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solicitar que cada país da UE tenha uma recolha e auditoria a nível nacional dos dados 

de AVC. Isso facilitará o monitoramento dos recursos e do desempenho dos sistemas 

ao longo de todo o percurso, o que, por sua vez, permitirá que todos os países 

aprendam uns com os outros e aumentem o seu processo de melhoramento. Muitos 

milhões de pessoas viajam pela Europa, de país em país, e é assustador pensar que 

podem receber cuidados excelentes num local enquanto noutro podem morrer ou ficar 

com alguma incapacidade permanente, devido à fraca prestação de cuidados médicos 

naquele país face ao AVC. 

O custo total com o AVC na UE de cerca de 45 mil milhões de euros em 2015 deverá 

aumentar, incluindo os custos com cuidados de saúde e outros. As projeções mostram 

que o número de pessoas que vivem com AVC, como uma condição crónica, passará 

de 3.718.785 em 2015 para 4.631.050 em 2035, representando um aumento de 25% 

ou quase um milhão de pessoas em toda a Europa. “Esta é uma onda enorme vindo 

em nossa direção e o melhor é começar a preparar-se para ela!” - enfatizou Barrick, 

acrescentando que um plano de ação conjunta na Europa é uma necessidade para que 

o esperado aumento de 34% no número de novos casos de acidentes vasculares 

cerebrais de 2017 até 2035 não sobrecarregue os sistemas nacionais de saúde e as 

famílias atingidas por AVC. 

A SAFE defende que a melhor forma de combater o AVC é que todos os Estados-

Membros da UE tenham uma estratégia nacional apoiada e patrocinada ativamente 

pelo Governo, que abranja todo o percurso do AVC, desde a sensibilização, prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e reavaliação, cuidados de longa duração e apoio, 

integração social e participação na vida comunitária, e cuidados de fim de vida. 

Representantes da ampla gama de profissionais que apoiam sobreviventes de AVC, 

cuidadores e associações voluntárias, devem estar envolvidos na criação de tais 

estratégias. 

Para mais informações acerca do relatório “Burden of Stroke”, visite:  

www.strokeeurope.eu │www.safestroke.eu   

Contacto na SAFE: 

Jelena Misita, conselheira na área da sensibilização e advocacia da SAFE  

Telemóvel: +381 60 3223 700 

jelena.misita@safestroke.eu  
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Patrocinadores do relatório Burden of Stroke 

 


