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Aprenda 
a prevenir 

AVC 
Apesar de ter sofrido uma ligeira redução na Última 
década, o AVC continua a ser a principal causa 
de morte e de incapacidade em Portugal, atingindo 
três portugueses a cada hora que passa. Felizmente, 
com pequenas mudanças, todos podemos preveni-lo. 
Texto Patricia Gaspar e Situa 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
é um evento súbito que se ca rac-
teriza pela perda rápida da função 
neurológica. Esta perda é causada 

por uma interrupção do fornecimento de san- 
gue ao cérebro que pode acontecer em resulta- 
do de causa isquémica ou hemorrágica. 

Tipos de AVC 
No caso do AVC isquémico, a sua causa pode 
estar relacionada com eventos trombóticos ou 
embólicos. 
Os eventos trombóticos ocorrem quando se 
forma um coágulo no interior de uma das arté-
rias cerebrais, bloqueando o fluxo de sangue. Já 
os eventos embólicos — muitas vezes com ori-
gem no coração - dão-se quando um coágulo 
de sangue migra através da corrente sanguínea 
para o cérebro, bloqueando a artéria cerebral. 

5% 
DOS AVC SÃO 
DE NATUREZA 
ISOUÉMICA E 

APENAS 15% SÃO 
PROVOCADOS 

POR UM EVENTO 
HEMORRÁGICO 
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u Uma semana de dicas para prevenir o AVC 

O AVC pode ser evitado mas, para isso, é preciso ter alguns cuidados. 
Veja as sugestões para cada dia da semana. 

Texto Prof. Doutor Vitor Tedim Cruz 
'IEUROLOGISTA 
..,!EMBRC) SOCILDAT:g:' 

2a FEIRA 

Registe o peso e 

descubra qual é o 

seu peso o ideal. 

3a FEIRA 

Verifique a tensão 

arterial e tome nota. 

4a FEIRA 

Caminhe durante 30 

minutos. 

5a FEIRA 

Opte por refeições 

com pouco sal e 

reveja a dieta da 

semana. Se houver 

falhas, os próximos 

dias servem para 

corrigir. 

6a FEIRA 

Partilhe os registos do 

peso e da tensão arterial 

com alguém que se 

preocupe consigo. 

SÁBADO 

Caminhe 30 minutos, 

converse, visite amigos 

e familiares. 

DOMINGO 

Utilize o seu cérebro. Avalie se tem cumprido 

com as indicações da última consulta de 

prevenção e prepare a próxima, onde pode 

perguntar pelo peso ideal, hipertensão, 

diabetes, fibrilação auricular, dislipidemia, entre 

outros. 
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O AVC isquémico duplica 

por cada década de vida 

depois dos 55 anos 

Independentemente da sua causa, o AVC isqué-

mico provoca sempre o "entupimento" de um 

vaso sanguíneo e limita a chegada de sangue às 

células cerebrais. 
Quando estamos perante um AVC hemorrági-

co, a sua causa é, como o próprio nome indica, 

uma hemorragia. Esta pode ser provocada pelo 

rompimento de um vaso sanguíneo dentro do 

cérebro (hemorragia intracraniana) ou entre 

o cérebro e o crânio (hemorragia subaracnoi-

deia), sendo esta muito rara. 

Os números do AVC 
Embora o AVC continue a ser a principal causa 

de morte e de incapacidade no nosso país, os es-

tudos mostram que houve uma redução da inci-

dência e do caráter letal desta doença. De acor-

do com os últimos números divulgados pelo 

Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e pela 

Direção-Geral da Saúde, para além da redução 

da taxa de incidência de AVC entre os anos 2000 

e 2011- em zoo°, por cada 1000 habitantes, 2,8 

sofriam um AVC, e entre 2000-2011 passou a 

2 habitantes por cada mil - , também a taxa de  

mortalidade passou de 16,1% em z000, para 

9,8% em 2011. Ainda assim, a incidência do AVC 

em Portugal continua a estar acima da média 

europeia. 

Fatores de risco 
São muitas as causas associadas ao AVC e a ver-

dade é que nem todas são controláveis através 

da adoção de comportamentos saudáveis uma 

vez que dizem respeito à genética, à idade e ao 

género. A idade mais avançada é um dos fatores 

que não podemos controlar, mas é preciso ter 

em conta que são cada vez mais os casos de AVC 

em pessoas mais jovens e isso, naturalmente, 

está relacionado com outros fatores, nomeada-

mente, com a alimentação, o tabagismo e a vida 

sedentária. De salientar ainda que os homens 

são os mais afetados por esta patologia. 

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Aci-

dente Vascular (SPAVC), a elevada incidência 

desta patologia no nosso país está associada 

a uma causa principal: A hipertensão arterial 

que, por sua vez, está relacionada com o consu-

mo excessivo de sal. o 


