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0. INTRODUÇÃO 

 

Foi proposto à delegação da Madeira da fundação portuguesa de cardiologia, 

no âmbito da prevenção de doenças cardiovasculares a elaboração de um manual 

sobre informação de algumas patologias cérebro-cardiovasculares mais 

predominantes a nível nacional e na Região Autónoma da Madeira na qual o público 

– alvo não são só os bombeiros mas toda a população portuguesa. 

Segundo Silva, P., citando Catarino, C. (2013), as doenças cardiovasculares 

continuam a ser a principal causa de morte no nosso país, sendo responsáveis por 

cerca de 40% do total de óbitos embora se verifiquem reduções consistentes da 

mortalidade por acidentes vasculares cerebrais (que ainda está entre as mais 

elevadas da Europa), e por doenças das artérias coronárias (a mais elevada dos 

países da chamada bacia mediterrânica). 

Segundo Silva, P. (2013), cerca de 17% dos doentes morrem aos 28 dias, 

depois do primeiro acidente vascular cerebral (AVC) e 30% ao fim do 1º ano. 

Sendo assim, seguidamente será abordado a temática: 

 Acidente vascular cerebral (AVC);  

Os objetivos deste manual consistem em: 

 Informar sobre alguns dados estatísticos face aos AVC; 

 Informar sobre os sinais e sintomas do AVC  

 Informar sobre os fatores de risco; 

 Sensibilizar para a importância da adoção de estilos de vida 

saudáveis; 

 Informar sobre alguns recursos existentes face a esta patologia. 
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1. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

1.1. DEFINIÇÃO 

Segundo o Portal da Saúde (2012), o AVC, também vulgarmente conhecido 

por “trombose”, consiste numa doença neurológica causada pela diminuição súbita de 

aporte sanguíneo a uma área específica do cérebro. Esta dificuldade de aporte pode ser 

devido a uma obstrução da artéria cerebral (AVC isquémico) ou o rompimento da 

mesma (AVC hemorrágico).  

Pode-se ainda verificar o acidente isquémico transitório (AIT), também 

vulgarmente conhecido como “princípio de AVC”, que acontece devido a obstrução da 

artéria cerebral, é transitória e os sintomas e sinais respetivos desaparecem em menos 

de 24 horas.  

Independentemente da transitoriedade desta situação o AIT pode ser o 

prenúncio de um AVC estabelecido mais tarde de possíveis consequências 

devastadoras. 

           Segundo Carrageta, M. (2010), o AIT é mais que um pequeno AVC. Nem o 

doente nem o médico podem ficar descansados porque o AIT é um forte indicador de 

um possível acidente major num futuro próximo. 

 

                                                   Figura 1: Tipos de AVC 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de AVC (2010). Tipos de derrame [Consulta: 6 de Setembro de 

2014]. 
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1.2.PREVALÊNCIA  

 

Segundo Silva, P. (2013), a prevalência do AVC em Portugal é de cerca de 

8% (com base num estudo comunitário em indivíduos com mais de 50 anos; a 

prevalência foi de 10,2% nos homens e 6,6% nas mulheres). Segundo a Direção 

Geral de Saúde (2013) verifica-se uma maior prevalência nas idades superiores a 

70 anos.  

A incidência do AVC, indicando o surgimento do primeiro evento vascular 

cerebral na vida de um indivíduo, é de 170 a 200 novos AVC anuais (por 100.000 

habitantes).  

Segundo o INEM o Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui a primeira 

causa de morte em Portugal, sendo responsável por mais de 10 000 mortes por 

ano; um número bem superior fica com sequelas importantes. 

 

1.3. SINAIS E SINTOMAS 

 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia - SPC (2011), os sinais de 

AVC caracterizam-se pelos 5 F´s: 

 Face (fica assimétrica subitamente, no qual, parece que o “canto da 

boca” e das pálpebras parecem “descaídos”. Pede-se à pessoa para 

sorrir); 

 Força (braço ou perna parecem ter perdido repentinamente as forças 

ou o equilíbrio. Para validar pede-se à pessoa para esticar os 

braços e levantá-los à altura dos ombros, apertar a mão ou tentar 

caminhar em linha reta); 

 Fala (fala parece estranha ou difícil compreensão. Peça à pessoa 

para repetir uma frase); 

 Falta de visão súbita (deixou subitamente de ver um ou dos dois 

olhos ou vê a dobrar); 

 Forte dor de cabeça (uma dor de cabeça súbita e intensa, diferente 

do habitual e sem motivo aparente). 
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O INEM refere que para facilitar a identificação da situação deve-se 

recorrer a uma avaliação sumária de 3 funções – Escala de Cincinnati: 

1. Alteração da mímica facial (Redução ou ausência do movimento 

de um lado da face); 

2. Dificuldade na elevação de um dos membros superiores; 

3. Alterações da fala (fala arrastada ou incapacidade em pronunciar 

palavras). 

O aparecimento de alterações súbitas em qualquer destes 3 componentes, 

caracteriza o evento como um potencial AVC, implicando o eventual acionamento 

da Via Verde do AVC e deslocação imediata da vítima ao hospital recomendado. 

 

1.4. FATORES DE RISCO 

 

Segundo Silva, P. (2013), os fatores modificáveis e não modificáveis são os 

apresentados na tabela nº 1.  

 

Tabela 1: Fatores de risco 

Não modificáveis Modificáveis 

Idade Sedentarismo (ausência de 

atividade física) 

Obesidade 

Género Hipertensão Diabetes 

Etnia Tabagismo Dislipidemia (elevado 

nível de colesterol) 

História familiar Stress  

 

 

Segundo o mesmo autor, a prevenção e o tratamento não farmacológico 

incluem o não fumar, fazer uma alimentação saudável, com restrição de sal, 

praticar atividade física regular, controlo da tensão arterial (se necessário tomar 

medicação) e da diabetes. 
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1.5.TRATAMENTO 

 

O acesso precoce a novos tratamentos, disponíveis em centros de 

referência (Unidades de AVC), pode ser altamente benéfico e eliminar ou 

reduzir as sequelas causadas por um AVC.  

Segundo o Portal da Saúde (2012), em caso de AVC isquémico (e no 

caso de não existência de contraindicações) deve-se efetuar trombólise (consiste 

no procedimento que visa fragmentar/desfazer o trombo obstrutor da artéria) 

para evitar a ocorrência de sequelas do AVC.  

No AVC hemorrágico este tratamento é contraindicado e pode ser 

necessário drenar o sangue do cérebro e reparar os vasos lesados por 

procedimentos cirúrgicos (NHS, 2008). 
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2. PRIMEIROS SOCORROS 

 

É fundamental suspeitar precocemente da ocorrência de um AVC e transportar, 

sem demora, o doente a um centro especializado, através da sua inclusão na Via 

Verde do AVC. 

 

VIA VERDE AVC 

Quanto mais tempo se perde, mais células cerebrais morrem. Este é o lema 

do projeto "Via Verde do AVC", que visa dar máxima prioridade aos doentes com 

AVC, encaminhando-os, sem paragens intermédias, para as unidades de saúde com 

tratamento específico. 

A rápida entrada no serviço de urgência e a célere realização de exames 

complementares de diagnóstico permitem a identificação do tipo de AVC, que é um 

fator decisivo para o tipo de tratamento a implementar. 

Desta forma, os técnicos podem fazer a diferença na redução de morbilidade 

e mortalidade a curto e longo prazo, graças ao acesso ao internamento precoce em 

Unidades Especializadas para AVC. 

Para que o doente chegue ao hospital "certo" em menos de três horas, a 

"cadeia" não pode falhar. E tudo começa na identificação do AVC, os critérios de 

inclusão na VVAVC: 

• Idade < 80 Anos; 

• Tempo de evolução inferior a 4,5 horas; 

• Sem dependência prévia. 

 

Dados a serem transmitidos ao CODU, para possível ativação da Via Verde: 

 Identificação da vítima (sexo e idade); 

 Sintomas (ex. desvio da comissura, alterações na fala, na força dos 

membros); 

 Hora de início de sintomas (atenção às pessoas que “acordaram assim”, os 

sintomas podem ter-se instalado desde a noite anterior); 

 Antecedentes Pessoais (perceber se já teve AVC anterior e se era 

independente); 
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 Medicação Habitual (Atenção especial anticoagulantes como Varfine® e 

Sintrom®). 

 

Nota: Geralmente, as coordenações hospitalares das Vias-Verdes AVC a nível nacional, 

estabeleceram uma idade limite para as vítimas de cerca de 80 anos e um prazo máximo de 3 

a 4 horas de evolução dos sintomas. No entanto, a decisão de ativar ou não a Via-Verde é 

sempre do Neurologista de serviço do Hospital de destino. 

 

 

ATUAÇÃO NO AVC 

 

Abordar a vítima segundo a metodologia ABCDE: 

A - Permeabilizar a via aérea com controlo da coluna cervical 

B - Ventilação e Oxigenação 

C - Assegurar a circulação com controlo da hemorragia 

D - Disfunção neurológica 

E - Exposição com controlo da temperatura. 

Acalmar a vítima; 

• Avaliar défices neurológicos (escala de Cincinatti) 

• Procurar ativamente critérios de inclusão na Via Verde do AVC; Passagem 

de Dar os dados ao CODU; 

• Verificar e registar os sinais vitais; 

• Administrar oxigénio: Garantir oximetria ≥ 95% (se grávida ≥ 97%, se 

DPOC entre 88- 92 % ) 3 L/min; 

• Não dar nada de comer ou beber à vítima; 

• Passagem de dados ao CODU; 

• Transportar a vítima na posição de decúbito dorsal com a cabeça elevada a 

trinta graus, mantendo a via aérea permeável; 

• Se houver risco de vómito, transportar a vítima na posição de decúbito 

lateral para o lado oposto ao da hemiparesia com elevação da cabeceira a trinta graus; 

• Colocar a vítima, se inconsciente, em PLS;  

• Reduzir estímulos sensoriais e o stress aos doentes (ex. barulhos, luzes). 
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3. RECOMENDAÇÕES 

 

Segundo Carrageta, M. (2010), devemos ter presente que mais importante 

que tratar um AVC é evitá-lo. Para isso, é fundamental controlar a hipertensão 

arterial, fazer uma terapêutica que evite a formação de coágulos (como a aspirina em 

pequena dose), normalizar o colesterol, não fumar, entre outras coisas. 

A adoção de hábitos de vida saudáveis pode diminuir de forma significativa 

a probabilidade de sofrer um AVC, aumentando a esperança de vida e os anos de 

vida saudável. 

 

HIPERTENSÃO 

 

Segundo Carrageta, M. (2010) a hipertensão arterial é o mais importante 

fator de risco de AVC, sendo diretamente responsável por mais de 80 % dos AVC. 

O seu controlo é fundamental, não só para evitar a ocorrência de um AVC, como a 

sua recorrência.  

No caso de adultos saudáveis, recomenda-se a medição da pressão arterial, 

pelo menos uma vez por ano. 

Já a população obesa, diabética, fumadora ou com antecedentes familiares de 

doença cardiovascular, deve proceder a um controlo mais frequente e de acordo com 

as indicações médicas. 

 

TABAGISMO 

 

Segundo o mesmo autor Carrageta, M. (2010), o tabagismo é uma causa 

importante de desenvolvimento de aterosclerose, não só das artérias coronárias, 

como nas artérias cerebrais e nas carótidas. Fumar mais que duplica o risco de 

ocorrer um AVC.  

O deixar de fumar é uma das medidas preventivas mais eficazes para 

diminuir os riscos de acidente vascular cerebral. 
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DIABETES E DISLIPIDEMIA 

 

Face às pessoas diabéticas o défice de produção de insulina faz com que 

mais rapidamente o organismo nestas pessoas entrem em hiperglicemia, ou seja, 

a glucose acumula-se no sangue, deteriorando progressivamente os vasos 

sanguíneos. Por esta razão, as doenças cardiovasculares são mais frequentes em 

doentes diabéticos (sobretudo na diabetes tipo II), do que na população em geral. 

Torna-se por isso, essencial controlar os seus valores como forma de prevenir o 

“efeito multiplicativo”. 

Segundo Carrageta, M. (2010) o controlo da glicemia e dos restantes 

fatores de risco cardiovascular são fundamentais para evitar a progressão mais 

rápida da aterosclerose. Na diabetes há tendência para os pequenos vasos 

ocluirem prematuramente causando pequenos enfartes cerebrais lacunares. 

Em relação à dislipidemia, que é um termo que serve para designar todas 

as anomalias quantitativas ou qualitativas dos lípidos (gorduras) no sangue, 

pode-se referir que qualquer que seja o tipo de dislipidemia representa, pois, um 

importante fator de risco cardiovascular, uma vez que a gordura acumulada nas 

paredes das artérias pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo 

que chega ao coração e ao cérebro. 

 

ALIMENTAÇÃO INADEQUADA 

 

Deixe de utilizar sal de mesa  (se ainda o faz) e substitua-o por 

condimentos alternativos, como ervas aromáticas ou sumo de limão. Evite 

também todos os alimentos naturalmente salgados ou aos quais tenha sido 

adicionado sal durante a sua preparação: caso dos enchidos, enlatados, comidas 

pré-preparadas, aperitivos ou águas minerais com gás. Evite as bebidas 

alcoólicas e, se tem excesso de peso, procure reduzi-lo através de uma dieta 

moderada. 
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SEDENTARISMO 

 

A prática de uma atividade física regular consegue, em muitos casos, uma 

descida significativa dos níveis da tensão. Escolha exercícios que 

compreendam movimentos cíclicos  (como a natação, a marcha, a corrida ou a 

dança) e evite esforços físicos bruscos  (por exemplo, levantar pesos ou empurrar 

objetos pesados) que aumentam a pressão arterial durante o esforço. 

 

EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

  

Considerada, entretanto, pela Organização Mundial da Saúde como uma 

epidemia, a obesidade afeta a longevidade e a qualidade de vida. Esta contribui 

para um importante aumento do risco cardiovascular. Estima-se, por exemplo, que 

a hipertensão seja 2,5 vezes mais frequente nos indivíduos obesos que em pessoas 

com peso normal. 

A regra essencial é manter o gasto calórico do corpo igual ou superior à 

quantidade de calorias ingeridas. 
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STRESS 

 

Segundo Carrageta, M. (2010) o stress eleva a pressão arterial, causa 

inflamação arterial, eleva o colesterol, aumenta a coagulabilidade do sangue, aumenta 

o risco de morte súbita e causa excesso de peso e obesidade. 

No entanto o stress é parte integrante da vida e não representa algo negativo em 

si mesmo: a ansiedade que provoca pode até ser saudável, já que impele muitas 

situações a avançarem e a resolverem-se. Desde, obviamente, que não exceda certos 

limites. A dificuldade reside aí mesmo. É que, ao contrário da diabetes, da tensão 

arterial ou do colesterol, o stress é difícil de medir e avaliar e, como tal, é mais 

complicado estabelecer relações entre o seu grau de existência e o aparecimento de 

doenças cardiovasculares. 

No entanto sabe-se que, apesar de não ser a causa principal de problemas 

cardíacos, o stress pode contribuir para os despoletar ou agravar. É, pois fundamental 

que aprenda a relaxar-se e a levar uma vida, dentro do possível, tranquila. 
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