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Secretária da 

direção da Sociedade 
Portuguesa do Acidente 

Vascular Cerebral 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
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De acordo com a Sociedade 
Portuguesa do Acidente 
Vascular Cerebral, três 

pessoas por hora são vítimas 
de AVC em Portugal. Esta 
continua a ser a principal 

causa de morte e incapacidade 
no país, com as mulheres 

a terem maior risco. Neste 
artigo, desvenda-se alguns 

mitos e verdades relacionados 
com a doença. 

or ítór  e irn rua 

MITO: D AVC AFETA O NORMAL FUNCIONAMENTO DO CORAÇÃO. 

A letra "C' de AVC significa çerebro. O Acidente Vascular Cerebral é sempre unia doença que 
afeta o nosso Órgão mais precioso, o cérebro. Existem doenças dos vasos sanguíneos, como a 
aterosclerose ou a hipenensão arterial e doenças do coração, como a fibrilação auricular ou a 
insuficiência cardíaca, que podem aumentar o risco individual de se ter um AVC no cérebro. 

Isto acontece, porque o cérebro é- alimentado por vasos sanguíneos, expostos diariamente a 
fatores de risco, corno a hipertensão arterial e a dislipidernia, que pkxlem originar placas nas 
paredes dos vasos que alimentam o cérebro e. dessa forma, reduzir o seu calibre ou mesmo in-
terromper a circulação, e provocar um enfarte cerebral, o subtipo mais frequente de AVC. A hi-
pertensão pode ainda fazer com que os vasos se rompam, provocando uni AVC hemorrágico. 
Mais ainda: como o cérebro recebe cerca de 20% do fluxo de sangue bombeado pelo coração, 
existem alguns enfartes cerebrais que resultam de émbolos que se formam no coração, devido 
a doenças cardíacas, más que são libertados posteriormente na circulação e acabam por temi-
nar no cérebro interrompendo a circulação num vaso sanguíneo importante. 
Assim sendo, um AVC é sempre unia doença do cérebro, mas alguns subtipos de AVC podem 
resultar de embolos com origem no coração e depois viajam na circulação. provocando o seu 
dano final no cérebro. 
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VERDADE: EXISTEM DIFERENTES 
TIPOS DE AVE. 

Acidetuc ascular t_eiehral é unia doença que e sempre cie 
nuclo ahnipto. sempre vascular e sempre no cerchr o. irias pode 
.:,ontecer de várias formas. os chamados subupos de AVC. 

pode ser hemorrágico, por rutura de uni v'aso, ou is-

qw-iiiwo. quando acontece por interrupção de um vaso. POT 

pui Vez. os AVC hemorragicos e isquenncos podem ainda ser 

em \ anos grupeis. consoante as multlplas causas e 

de risco que esiao por detrás de um AVC, Perceber 

o subi ipo de AVC é muito importante para o tratamento na ias, 

aguda e para prevenir a rcpcuçao. Ser avaliado por um perito 

por uma equipa dedicada ao AVC. permite perceber melhor 

suhtipo de AVC e as causas principais envolvidas em cada p,». 

soa que sofre uni AVC. 
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MITO: PERANTE UM SINAL DE AVC, 
DEVO DIRIGIR-ME AO HOSPITAL 
MAIS PRÓXIMO. 

rei-zune a identiticayao do inicio abrupto de sinai ilr 

alerta para AVC., que indicam unia alteraçao aguda 
do funcionamento cio cérebro, devemos sempre ligar 
para (i micro europeu de emergénc ia médica, o 112. 
Devemos comunicar a hora de inicio e que alterações 
aconteceram. Só assim seremos encaminhados na hora 
certa. o mais rapidamente possível, para o hospital cer-
to. aquele que dispõe de uma equipa especializada e 
organizacão apurada para tratar o AVC. agudo dc forma 
eficaz. 
Nem sempre o médico ou o hospital mais próximos são 
os especializados para Li AVC. Dai que tenha sido criada 
a Via Verde para o AVC, para que cada pessoa com AVC 
agudo possa ser tratada num hospital adequado. 

VERDADE: O AVC PODE SER PREVENIDO. 
Este e provavel mem,: ;nais importante a saber sobre o AV(... 

Se pudessemol-, eleger me toda a populacilo deveria saber 

sobre o AVC., seria isto Ao dizermos que o AVC pode ser preve- 

nido, estamos também a dizer que ha componarnenti,s e iat,  ires 

de risco que se acumulam ao longo da vida c atimeniain a pro• 

habilidade dc: 

1) Ter uni AVC mais precocemenic: 

.2) Ter uni AVC. 'liais grave. 

3) Repetir um AVC. 

Cercal de Hm terno  1111,„ AV( correspiinilcm, na verdade. a repeti-

cões dc um AVC, na mesma pessi.a por falei cia do controlo dos 

lat4wes de t isco Os fatores de rist:o que mais aumentam 11 risui in- 

dividual de vir a ter um .WC :afio usa() a ri criai. tabagismo, 

diabetes, obesidade. dislipidenna, sedentansmo_ fibnlacão aun-

eular hs.ies sele (more,: tkiln em comum algo muito inipoilanle:  o 

lado de (,dos eles poderem ser modificados por comportamen- 

b iu medicaçao 

AVC.  
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VERDADE: DIABÉTICOS E HIPERTEN-
SOS TÊM MAIOR PROBABILIDADE 
DE SOFRER UM AVE. 
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id,1 de Uru 1%11 Mo, podei ein 1.11;1 sei c 0111111- 

'adie,: de iui.nk iedkrin‘h D asso de 

eacões va,c 111.111,, 11111111111.1, e iliiine,111,iiiiimie \\,:(:. 

L, 1 11 . il,1111e111 o ii.t 111 prrIeir ãl,.aricritdveda: o risco de 

11111 primem) .1\ 1 ciai ceriu de 4001) Nlesrno der)ot,  

ib. tini .11 rahmtem,, da pci tensa( pode di- 

minui,  o rim:ti de iiipidiváo pelti VICIAM` para 

11111.1..11.. 
VERDADE: AS SEQUELAS DD AVC 
SÃO PARA TODA A VIDA. 
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'._, I11, `:,eiripP.: por pm oca] imo' ie 

1,11 ai,  e . :mportarnes do Lembre. Na fase' aguda. tudo 

deve ser remo pai.1 reduzir a morre celular c eflui- 

et aula:clic,  pai.' ilcvimeer .1 I1i.5113 ;i 

si.111 C5 podem reLapel.11 no ,riu seu lias ou ripo- 11 re, ; 

reabililak.rto 
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molore,1 111111011,1111CS CX151C a 11; I( de aliei:,  
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proce»os eogni1U:O5. elite .1:L.11MM riu . 

11 11:1i, .11 111,115 eXtgC111C5. SobTellidel CM 

, ›1'eir-- 111,1111* Libiliur ou ,1111'.."1-5 Algumas sec[uelas ;ui 

podem passai cle1.1erCebi,..1(15 riullia 1,11A: inicial. mas amen- 

1,1111 roulio i de 11111 delir111311ado 111CIÍSt.1110 111•.-t-T- I 
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MITO: APENAS PESSOAS IDOSAS PODEM 
SOFRER UM AVC. 

ellediz1 de 11,1:1 .10 rliiSeer ronda k V"•~ t1  .11105 i‘.0J 

til ; I ida 1111.1110 AV( IlCorre;ultcsdi.ts(15aliosile idade.eni plena 

idade n a I: incude do, Mc-. ocorrem ames dos 75 anos de idade. 

numa altura em qçle 111e550:15 :.1,11,111ilveN ainda saio muito auvas 50- 

etalineme. 610 sign! I ir exemplo, que cio Foriugl octaTeni 10(105  

os ank)s cerca de ‘.1k)() (" ciiii .lessozg:::‘ ,rn menos de (i5 anos. ()que 
sigod ica quase  um AVC Nora abaixo dos (-)5 anos. 

mAnnularT:to dc haures de riSCe começa desde muito cedo. amaas 

vezesHiesck.  a .1i.101e5CCIleiii. que .11:111X1115:1 13:1StanIc idacle em que ,, 

se 111.11111Cliti pila primem' vez 
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Ano IV 3,50€ (cont) 

l'ALA N1917 

10 regras a seguir 

BEBIDAS 
CURATIVAS 
E NOCIVAS 

Hidrate-se de 
forma saudável 

CÓDIGO 
HEREDITÁRIO 

Saiba o que 
bloqueia o seu 

caminho 
Mitos 
e verdades 

NUTRIÇÃO 
Crenças 
alimentares 
em análise 

PLÁSTICO 
NOS OCEANOS 
Meio marinho 
em perigo 

CORPO FALA 
As mensagens 
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REFEIÇÕES COLORIDAS E DELICIOSAS 
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ALIMENTAÇÃO I BELEZA I SAÚDE I ECOLOGIA 1 ESTILO DE VI`J  I  ANIMAIS 

O DOEN A DE REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO O SAÚDE ANIMAL O O PODER DAS AFIRMA ÕES POSITIVAS 


