
a segunda causa de morte mais comum no mundo1-2
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL:

Você certamente já ouviu falar de AVC ou até mesmo de “derrame”. Mas você sabe o que é essa doença, 
que figura como principal causa de incapacidade em todo o planeta3?

E verifique 
se há assimetria 

facial

É importante observar também o 
horário do início dos sintomas, pois

pode ser utilizado um tratamento 
medicamentoso que desfaz 
o coágulo sanguíneo, 
minimizando o risco 
de sequelas.

são perdidos por minuto,
pela falta de sangue e oxigênio nessas tão 
importantes células. Assustador, não?! 

No caso do AVC isquêmico, o mais comum, quase
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Caso haja a suspeita de um AVC, faça o teste S.A.M.U, 
que ajudará a identificar rapidamente os sinais:

A obstrução em um 
vaso interrompe o fluxo 

sanguíneo para o cérebro. 

O rompimento 
de um vaso promove 
sangramento no cérebro.

SORRIA
E note se há 

perda de força em 
um dos braços

ABRACE
Cante e observe se há 
dificuldade para falar 

ou entender a fala

MÚSICA
Ligue para o Samu 

o mais rápido 
possível!

URGÊNCIA

HEMORRÁGICA

2 milhões neurônios9 em até 4h30
VOCÊ SABIA?

Por meio do número 192, 
o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, o Samu, pode ser acionado.

Ele está preparado para transportar 
os pacientes de forma rápida e 
eficiente até o centro capacitado 
mais próximo, tanto particular 
quanto público.

Reconheça 
OS SINTOMAS!

e até mesmo incapacitantes.

ALGUMAS DELAS SÃO: 
dificuldades de movimentação, fala, 

memória e visuais; perda de força 
e alterações comportamentais8.

A maioria dos fatores de risco é evitável. São eles:

Um atendimento rápido pode
evitar o risco de sequelas graves

Atualmente, 
o AVC causa, todos os anos,

6.5 MILHÕES
DE MORTES NO MUNDO5.
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É possível
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Mas também existem 
aqueles não-evitáveis, 
como idade, sexo e 
constituição genética.

O AVC pode ocorrer 
em qualquer pessoa, 
desde a infância 
até a velhice7.

Por isso,
ATENÇÃO!

Ocorre em

%
DOS 
CASOS485

O Acidente Vascular Cerebral é um déficit neurológico 
repentino, que pode acontecer de duas maneiras:

O que é?

ISQUÊMICA

cerca deNo Brasil, 
o cenário 
também 
assusta:

ÓBITOS aconteceram, 
em 2015, devido à doença6.

100 MIL


