Acidente Vascular
Cerebral e Infarto do
Miocárdio
Como o meu coração funciona?
O coração bombeia o sangue por todo o corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes aos tecidos.
Além disso, ele também precisa de oxigênio e nutrientes, os quais são obtidos por meio das
artérias coronárias1.
O que é Acidente Vascular Cerebral (AVC)? E o Infarto do Miocárdio (IM)?
O AVC, popularmente conhecido como derrame, ocorre no cérebro e o IM, também conhecido como
ataque cardíaco, ocorre no coração. Em ambos os casos, a obstrução da circulação sanguínea
interrompe o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando morte tecidual2,3.
Quais são as causas do AVC? E do IM?
O AVC pode ocorrer devido ao bloqueio do fluxo sanguíneo por placas ou à ruptura de um vaso
sanguíneo o que é decorrente, respectivamente, da formação de placas (aterosclerose) e do
enfraquecimento dos vasos sanguíneos2,4. A formação de placas nas artérias coronárias também pode
promover a aterosclerose, condição denominada de Doença arterial coronariana, levando ao IM5.
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Como resultado,
• Tontura
• E dor de cabeça sem causa identificada.
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inferiores, fadiga, tontura e palpitações6.
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