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RISCO Coágulos criados no coração aumentam em 5 vezes o risco de Acidente Vascular Cerebral 

Para evitar problemas é essencial que o diagnóstico de fibrilhação auricular seja feito de forma precoce 

DISCURSO, D~ 

Miguel 
Castelo-Branco 
Medicina Interna 

"MULHERES 
SÃO MAIS 
SENSÍVEIS" 
ti CM - O AVC por fibrilha-
ção auricular afeta mais 
homens ou mulheres? 
Miguel Castelo-Branco -
As mulheres são mais sen-
síveis a este tipo de AVC. É 
mais frequente no sexo fe-
minino, mas ainda não há 
uma explicação concreta 
para essa situação. O risco 
também aumenta com a 
idade. Até aos 65 anos, caso 
a pessoa não tenha outros 
problemas associados, a fi-
brilhação auricular assume 
um risco menor. Acima dos 
65 anos, aumenta o risco. 
- E outros grupos de risco? 
- Os diabéticos, hiperten-
sos, com insuficiência car-
díaca, mais de 75 anos, ou 
que já tiveram um AVC, 
têm risco acrescido de vir a 
ter coágulos. • 

AVC PRINCIPAL CAUSA DE MORTE 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é 
ainda a principal causa de morte e de 

FORADE
incapacidade entre os portugueses. Em mé- 
dia, a cada hora que passa, três pessoas 
sofrem um AVC. As mulheres são o grupo 
mais afetado por este tipo de problema do 
aparelho circulatório. 

CARDIOLOGIA 

FIBRILHAÇÃO AURICULAR AUMENTA RISCO DE AVC 

CLAUDIA MACHADO 

O
coração funciona como 
urna bomba, distribuin-
do o sangue pelo corpo, 

através dos vasos sanguíneos. 
Para garantir que todos os ór-
gãos recebem a sua parte, é-lhe 
exigido um ritmo constante de 
batimentos. Mas nem sempre 
isso acontece e as arritmias são 
um problema que exige especial 
atenção. Sobretudo a fibrilha-
ção auricular, que aumenta em 
cinco vezes o risco de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). 

(":1- n%' É O ÓRGÃO MAIS 
SENSÍVEL PERANTE ESTE 
TIPO DE ARRITMIA 

O coração não é o único órgão 
afetado por esta arritmia car-
díaca. "O cérebro é o órgão mais 
sensível às consequências da fi-
brilhação auricular", alerta Mi-
guel Castelo-Branco, médico 
especialista em Medicina Inter-
na. "O sangue pode estagnar 
nas cavidades de entrada para o 
coração e formar coágulos, que 
podem depois circular para ou-
tros órgãos e bloquear vasos  

sanguíneos", explica. As conse-
quências deste tipo de AVC po 
dem ser mais severas. "Os coá 
gulos formados pela fibrilhação 
auricular podem ser de maiores 
dimensões, porque são forma- 

dos dentro da cavidade do cora-
ção" , o que pode "provocar um 
AVC mais extenso e com conse-
quências de maior gravidade". 
E essencial que o diagnóstico de 
fibrilhação auricular seja feito  

de forma precoce. O ritmo nor-
mal do coração pode ser recu-
perado com recurso a medica-
ção ou comum técnica em que 
é aplicado um choque elétrico 
no peito. • 


