hemorragia do trato gastrointestinal (incl. hemorragia retal), dores gastrointestinais e abdominais, dispepsia, náuseas, obstipação, diarreia, vómitos, prurido (incl. casos raros de prurido generalizado), exantema
cutâneo, equimose, hemorragia cutânea e subcutânea, dor nas extremidades, hemorragia do trato urogenital (incluindo hematúria e menorragia), compromisso renal (incl.aumento da creatinina no sangue, aumento de ureia no sangue), febre, edema periférico, diminuição da força e energia de um modo geral (incl. fadiga, astenia), aumento das transaminases, hemorragia pós-procedimento (incluindo anemia
pós-operatória e hemorragia da ferida), contusão, secreção da ferida, trombocitemia (incl. aumento da contagem de plaquetas), reação alérgica, dermatite alérgica, hemorragia cerebral e intracraniana, síncope,
taquicardia, xerostomia, anomalia da função hepática, urticária, hemartrose, sensação de mal-estar, aumento da bilirrubina, aumento da fosfatase alcalina no sangue, aumento da HDL,
aumento da lipase, aumento da amilase, aumento da GGT, icterícia, hemorragia muscular, edema localizado, aumento da bilirrubina conjugada (com ou sem aumento concomitante da
ALT), pseudoaneurisma vascular, síndrome compartimental secundária a hemorragia, insuficiência renal/insuficiência renal aguda secundária a hemorragia suficiente para causar hipoperfusão. Número da A.I.M.: 5565858, 5565866, 5565874, 5132956, 5132964, 5132972, 5423918, 5423926, 5423934, 5424379, 5424403. Data de revisão do texto: julho 2014.. Para mais
informações deverá contactar o titular de AIM. MSRM. Bayer Portugal, S.A., Rua Quinta do Pinheiro, nº 5, 2794-003 Carnaxide · NIF 500 043 256. Regime de comparticipação: Xarelto
10mg, 15mg e 20mg (Comparticipado no Regime Geral 69%; Regime Especial 84%), Xarelto 2,5mg (não Comparticipado). Ref.: 1. IMS MIDAS. Date base: monthly sales out. 2013.
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Acidente
vascular
cerebral
O cérebro é o
órgão afetado pelo
acidente vascular
cerebral, que causa
lesões que podem
vir a condicionar a
qualidade de vida
da vítima de AVC.
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AVC:
Existem dois tipos de AVC, o isquémico, mais
conhecido como enfarte, que acontece quando uma
artéria entope, impedindo o sangue, com o oxigénio e
outras substâncias, de chegar ao cérebro. Pode também ser hemorrágico, ou seja, ocorrer por rotura de
uma artéria, causando um derrame ou hematoma no
cérebro.
“Apesar de menos frequentes, os AVC hemorrágicos são mais graves, mas mais preveníveis, pois, a esmagadora maioria resulta da tensão arterial elevada ou
mal controlada”, afirma Vítor Oliveira, acrescentando ser
importante reduzir o consumo de sal, prevenindo a hipertensão arterial. Na globalidade da prevenção do AVC,
é importante combater as dislipidemias, a obesidade e o
tabagismo.
Esta entidade tem, tal como foi inicialmente referido,
origem em diversos fatores de risco. Alguns não são modificáveis, como é o caso da idade ou do sexo. No entanto,
outros podem ser diagnosticados e tratados, tais como a
já mencionada tensão arterial alta, a fibrilhação auricular
(que é a arritmia mais frequente), bem como outras doenças cardíacas, a diabetes e a obesidade.
Outras causas há que podem ser alteradas, como o tabaco, o álcool e o sedentarismo, sendo a adoção dos estilos
de vida saudáveis fundamental. Desta forma, poder-se-ão
controlar os fatores (doenças) precipitantes do AVC, evitando também que este ocorra.
O que fazer perante um acidente vascular cerebral?
O acidente vascular cerebral (AVC) é a primeira causa
de morte e de incapacidade permanente em Portugal,
sobretudo em pessoas com idade superior a 65 anos.
É mais frequente nos homens e está, essencialmente,
relacionado com fatores precipitantes que podem ser
modificados.
Vítor Oliveira, presidente da Sociedade Portuguesa de
Neurologia (SPN), explica que esta entidade tem grande
expressão em Portugal e considera fundamental apostar
na prevenção, que pode ser primária, ou seja, feita antes
de virmos a ter um AVC por forma a evitá-lo, ou secundária, acautelando a sua repetição.
Mas o que é o AVC?
O presidente da SPN explica que o acidente vascular cerebral é caracterizado por “uma perturbação da circulação
cerebral”, que produz lesões no cérebro, com repercussões
que podem ser muito importantes na qualidade de vida dos
indivíduos.

Quando a prevenção falha é necessário atuar rápida e
corretamente. É importante que tenha noção de que o tratamento é tanto mais eficaz quanto mais cedo for iniciado
e que perder tempo significa haver uma menor probabilidade de recuperação.
“Costumamos dizer que tempo é cérebro.” Isto significa
que quanto maior for a demora entre o início do AVC e o
seu tratamento maior será a destruição de células nervosas, podendo a pessoa ficar com mais lesões.
Para um melhor e mais célere tratamento a estes
doentes, foi montada a nível nacional a Via Verde de AVC,
que deve começar logo pelo reconhecimento dos sintomas
por parte da população (ver caixa).
Se estiver perante um amigo ou familiar que subitamente sofre um AVC, deite-o de lado, certificando-se de
que respira bem, ligue o 112 e, calmamente, responda às
perguntas que lhe forem colocadas.
Criou-se o conceito de que o AVC é uma emergência.
O INEM está preparado para reconhecer estas situações
e acionar a Via Verde. Entra em contacto com um hospi-

prevenir é o
melhor remédio
tal que tenha este sistema montado e, quando o doente ali
chega, é recebido à porta pela equipa da Via Verde que, de
imediato, faz a avaliação, requisita os exames necessários
e inicia o tratamento.

Atenção: não vá para o hospital pelos seus
próprios meios. Não perca tempo. Se acionar a Via Verde de AVC o atendimento será
mais rápido e eficaz, evitando maiores
complicações para o doente.

Reabilitação
À semelhança da prevenção primária, também na secundária é necessário alterar comportamentos e aderir a
estilos de vida saudáveis, para que não se volte a registar
outro evento.
Após esta fase, é necessário que se faça todo um trabalho que inclui um plano de fisioterapia, de medicação e,
se necessário, outro tipo de acompanhamento, como, por
exemplo, terapia da fala.

85% dos AVC
são isquémicos, mais conhecidos

enfartes

por
(entupimento dos vasos)

15% são hemorrágicos

(causados por rotura dos vasos)

Ao primeiro sinal de alerta,
não perca tempo, ligue o 112

Sintomas
Aparecimento súbito de:
- Desvio na face (boca ao lado)
- Falta de força num braço
- Dificuldade em falar

O AVC é prevenível
e tratável
Vítor Oliveira

“É importante garantir que não haja interrupção desta abordagem aquando da alta hospitalar”, sublinha Vítor
Oliveira, lembrando que isso é essencial para que a pessoa possa reintegrar a vida familiar, social e profissional,
ainda que com limitações, mas as menores possíveis.

O cérebro
é o órgão alvo do AVC
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