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Alguns conselhos

úteis na prevenção do 

cidente ascular erebralA V C
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NO COMBATE AO AVC

O cidente ascular erebral 
é uma 

A V C
URGÊNCIA

É a primeira causa de  em Portugal.

O tratamento é tanto mais eficaz quanto mais cedo for iniciado.

Em todos os casos deve ser iniciado nas primeiras horas.

Existem sinais de alerta que devem ser reconhecidos de 
imediato.

SINAIS DE ALERTA:

Aparecimento súbito de:

Boca ao lado

Falta de força num braço

Dificuldade em falar

morte e incapacidade•

•

•

•

AOS PRIMEIROS SINAIS NÃO PERCA TEMPO: LIGUE 112

Exija ser conduzido a um hospital com unidade de AVC

TEMPO É CÉREBRO

•

•

•



O Acidente Vascular Cerebral muitas vezes chamado “trombose”, 
“derrame” ou “embolia” constitui a 1ª causa de morte em 
Portugal e dele resultam graus mais ou menos importantes de 
deficiência.

Perante um problema tão grave, a melhor maneira é prevenir.

Existem recomendações gerais que devem ser seguidas e que 
diminuem o risco do Acidente Vascular Cerebral.

Assim:

A consulta médica periódica pode detectar 
arterial ou perturbações no seu coração que são um risco para 
o Acidente Vascular Cerebral.

Se é diabético consulte o seu médico, siga as suas 
orientações. Lembre-se que a dieta é fundamental e tome a 
medicação com rigor.

Verifique o seu colesterol: as “gorduras no sangue” podem 
alterar as artérias e dificultar a circulação do sangue. Se o seu 
colesterol estiver elevado, corrija-o com dieta e a medicação 
que o seu médico receitar.

hipertensão •

•

•

Se tem  modere a sua alimentação. Cumpra a 
dieta e faça exercício fisico regularmente: gordura não é 
formosura.

Se fuma pense seriamente em deixar de fumar: peça ajuda.

Não beba de mais: álcool em excesso, mesmo que 
ocasionalmente, pode facilitar o aparecimento do Acidente 
Vascular Cerebral.

Se já sofreu um AVC não abandone o tratamento pois o risco de 
repetição é elevado.

Se tem familiares próximos que sofreram um Acidente Vascular 
Cerebral, poderá ter factores de risco que a tempo pode 
corrigir.

excesso de peso,•

•

•

•

•

CONSULTE O SEU MÉDICO DE FAMÍLIA

Vamos tirar Portugal da lista
dos países com mais 

Acidentes Vasculares Cerebrais.
AJUDE-NOS A AJUDÁ-LO
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