AVC
Acidente Vascular Cerebral
Via Verde AVC
A Via Verde AVC é a forma mais rápida de um
doente com AVC iniciar o seu tratamento. Para isso, logo que reconheça os sintomas de
AVC, deve ligar ao 112, para que os doentes
sejam transportados para a urgência sem perder tempo.

O 112 avisa imediatamente o

Unidade de AVC
Na Unidade de AVC tratam-se doentes que
acabaram de ter um AVC. Os doentes são cuidados por profissionais especializados, que
para além de tratarem, procuram e tentam
corrigir as causas do AVC. O principal objetivo
é que as pessoas recuperem e possam regressar á vida prévia, iniciando o mais cedo possível a Fisioterapia.

AVC
ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL

hospital e o médico para se preparar o tratamento.
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Tratamento

Fatores de risco

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das

Existem vários fatores de risco que favore-

No caso das tromboses, caso os doentes che-

principais causas de morte e incapacidade em

cem a ocorrência de um AVC, dos quais os

guem ao Hospital logo após o início dos sin-

Portugal e na Europa.

mais importantes são:

tomas é possível fazer um tratamento chamado trombólise, que tem como objetivo destruir o coágulo que está a bloquear a circula-

O AVC acontece no cérebro e surge quando o



Hipertensão arterial;

fluxo cerebral é interrompido quer pelo blo-



Tabagismo;

queio por um coágulo (isquémico) ou por



Diabetes;

uma hemorragia cerebral.



Colesterol;

No regresso a casa, o doente poderá precisar



Excesso de peso;

de Fisioterapia ou Terapia da fala. O estilo de



Sedentarismo;



Alimentação rica em gorduras;



Consumo de álcool;



Doença cardíaca.

Se apresenta algum destes fatores de risco,
aconselhe-se com o seu médico acerca do
tratamento.

ção cerebral.

vida do doente e cuidador poderá necessitar
de adaptações, para que as tarefas da vida
diária sejam executadas com frequência. Os
fatores de risco que forem identificados devem ser corrigidos e controlados.

