
Informação sobre o AVC

Os acidentes vasculares cerebrais atingem entre 24.000 e 30.000 pessoas todos os anos, dos quais metade fica a sofrer de

sequelas relevantes. É uma emergência.

O que é um AVC?

O acidente vascular cerebral (AVC), ou ainda trombose cerebral, pode ser de dois tipos.

* Pode ser provocado pela obstrução de uma artéria do cérebro o que provoca a destruição de uma zona mais ou menos

importante do cérebro que deixa de ser irrigada. Fala-se então de acidente isquémico ou enfarte cerebral, o que

corresponde a 85 % dos casos.

* Pode ser provocado por uma hemorragia ligada à ruptura de uma artéria cerebral. Neste caso fala-se em hemorragia

cerebral, e corresponde a 15 % dos casos de AVC.

Em ambos os casos o funcionamento do cérebro fica perturbado.

Quais são os meus riscos de sofrer um AVC?

Há vários factores que aumentam o risco de sofrer um AVC. Se souber actuar sobre esses factores de risco, poderá reduzir o risco

de sofrer um AVC.

1. Se tiver hipertensão arterial: Este é o principal factor de risco. Se os valores da sua tensão estão regularmente acima de

14/9 (ou 140/90 mm Hg), o risco é relevante.

2. Se fuma: O consumo do tabaco (mesmo um só cigarro por dia) aumenta de forma muito significativa o risco de sofrer um

AVC. Se, pelo contrário, deixar de fumar diminuirá para metade o seu risco de sofrer um AVC.

3. Se tiver colesterol: o excesso do «mau colesterol» (denominado colesterol LDL).

4. Se tiver diabetes: excesso de açúcar no sangue.

5. Certas doenças cardíacas que necessitam de um tratamento anticoagulante para toda a vida.

Há sinais aparentes de um AVC?

Calcula-se que em 30 a 40% dos casos, existem sinais que anunciam a ocorrência iminente do acidente.

* Perda de força ou sensibilidade, ou ainda paralisia brusca de um braço ou perna ou da face ou da totalidade de um dos

lados do corpo.

* Dificuldade súbita em encontrar certas palavras ou exprimi-las (o que é diferente da dificuldade crónica em encontrar

palavras nos idosos). A frase pode ser incompreensível para as pessoas presentes ou as palavras estarem totalmente

transformadas.

* Alteração da visão.
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* Dor de cabeça súbita, insólita e intensa e/ou vómitos.

Perante um ou mais destes sintomas, deve chamar imediatamente o 112.

Se estes sintomas de alerta forem reconhecidos, eles podem permitir evitar a ocorrência de uma grande maioria dos acidentes e

consequentes sequelas

É possível reconhecer a ocorrência de um AVC em qualquer pessoa. Peça-lhe para manter os dois braços estendidos na horizontal,

levantar as pernas alternadamente, para caminhar, para pronunciar frases simples, e verifique se ele vê para os lados olhando

fixamente para os seus olhos.

Se a pessoa em questão não for capaz de efectuar uma destas tarefas ou se efectuá-las de forma incompleta ou incorrecta, pode

tratar-se de um ataque cerebral. Chame imediatamente o 112.
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