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Associação americana cria diretrizes
contra AVC específicas para
mulheres
Texto lista fatores de risco exclusivos da mulher, ou mais comuns nelas.
Uso de anticoncepcional, gravidez e variação hormonal estão entre eles.

Levando em conta que as mulheres
apresentam fatores de risco específicos
para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares – como as variações
hormonais, a gestação e a menopausa –, a
Associação Americana do Coração (AHA,
na sigla em inglês) criou diretrizes de
prevenção de acidente vascular cerebral
(AVC) voltadas exclusivamente para elas.

Segundo a AHA, ter diretrizes específicas
para as mulheres é importante porque elas
diferem dos homens em vários aspectos: há
diferenças em relação à imunidade, à
coagulação, aos fatores reprodutivos e aos

fatores sociais. E todos são capazes interferir nos risco de desenvolvimento de um AVC. As
novas diretrizes foram publicadas nesta sexta-feira (7) na revista científica “Stroke”, da
própria AHA.

Também conhecido como derrame de cerebral, o AVC é caracterizado pela interrupção do
fluxo sanguíneo em parte do cérebro, provocada por obstrução de artéria, ou pelo
sangramento decorrente do rompimento de uma artéria ou vaso sanguíneo cerebral.

Para o cardiologista Marcus Malachias,
coordenador da campanha “Eu sou 12 por 8”
da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC), a iniciativa de propor condutas de
prevenção que atendem às peculiaridades da
mulher é interessante. “As mulheres têm um
conceito de que doença no coração é um
problema do homem. Elas pensam mais em
prevenir o câncer do que prevenir as
doenças cardiovasculares”, diz.
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Gravidez
Considerando que a pressão alta é, tanto
para homens quanto para mulheres, o fator

de risco modificável mais comum para o AVC, o documento dá atenção especial à pré-
eclâmpsia, que é a hipertensão arterial específica da gravidez, e à eclampsia, que é a forma
grave da doença.

Segundo as novas diretrizes, para prevenir a pré-eclâmpsia, os médicos devem considerar
receitar à mulher com histórico de hipertensão doses baixas de aspirina ou de
suplementação de cálcio. A condição não só aumenta o risco de AVC durante a gestação,
mas também após o parto: o risco aumentado acompanha a mulher ao longo de vários
anos. Por isso, mulheres que tiveram a doença devem ser acompanhadas de perto pelo
resto da vida, segundo as diretrizes.

Contracepção
O documento também fala sobre os riscos cardiovasculares que podem ser desencadeados
pelo uso de pílulas anticoncepcionais e determina que, antes de iniciar o uso do
contraceptivo, ela deva ser avaliada quanto a outros fatores de risco como tabagismo,
hipertensão e histórico familiar.

Para Malachias, esse tipo de rastreamento já é de praxe no Brasil. O problema é que
muitas mulheres começam a tomar a pílula sem orientação médica. “Muitas seguem a
orientação de amigas e não são assistidas por médicos. O conjunto dos fatores de risco
deve ser avaliado. Quando se trata de fatores de risco, ele não se somam: se multiplicam”,
diz.

Depressão e enxaqueca
Deve ser levado em conta, de acordo com a AHA, que a depressão se apresenta como um
fator de risco para doenças cardiovasculares tanto em homens quanto em mulheres. Mas,
como a incidência da depressão é muito maior nas mulheres, seria importante intensificar as
medidas preventivas nesse grupo de pacientes.

Entre as mulheres, também foi constatado que a enxaqueca com aura – quando a crise
intensa de dor de cabeça vem precedida de um sintoma visual, como o embaçamento ou a
presença de pontos escuros ou luminosos – determina um aumento do risco de AVC. Por
esse motivo, essas pacientes devem ser observadas de perto e é altamente recomendável
que outros fatores de risco como o tabagismo sejam abandonados.

PUBLICIDADE

Estudo mostra que hipertensão causa 70%
das complicações na gravidez

veja também

Cor da lente dos
óculos escuros faz
diferença em
situações do dia a
dia

Rede de farmácias
dos EUA vai
suspender venda de
cigarros

Americana vence
reality show após
perder 70 kg e
causa polêmica

Cientistas criam
prótese de mão que
confere sensação
de tato a amputado

06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014

Consórcio que tem a
Eletrobrás fica com linha de
Belo Monte
Grupo IE Belo Monte venceu leilão
para construir linha de transmissão.
Proposta é 38% menor que teto fixado
pelo governo.

Artefato explode na cabeça de
cinegrafista

Inflação oficial fica em 0,55% em
janeiro, menor índice desde 2009

Produção da indústria recuou em
três estados em 2013, mostra
IBGE

Pizzolato se apresenta à Justiça
italiana

 primeira página

veja todos os destaques ›

compare preços de

  

Shopping

veja todos os produtos »

Netshoes
Mizuno Wave
Enigma 3
Em 12x R$ 33,32

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/03/estudo-mostra-que-hipertensao-causa-70-das-complicacoes-na-gravidez.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/03/estudo-mostra-que-hipertensao-causa-70-das-complicacoes-na-gravidez.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/rede-de-farmacias-dos-eua-vao-suspender-venda-de-cigarros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/rede-de-farmacias-dos-eua-vao-suspender-venda-de-cigarros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/rede-de-farmacias-dos-eua-vao-suspender-venda-de-cigarros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/rede-de-farmacias-dos-eua-vao-suspender-venda-de-cigarros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/americana-vence-reality-show-apos-perder-70-kg-e-causa-polemica.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/americana-vence-reality-show-apos-perder-70-kg-e-causa-polemica.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/americana-vence-reality-show-apos-perder-70-kg-e-causa-polemica.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/americana-vence-reality-show-apos-perder-70-kg-e-causa-polemica.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/02/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-amputado.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/02/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-amputado.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/02/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-amputado.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/02/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-amputado.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/cor-da-lente-dos-oculos-escuros-faz-diferenca-em-situacoes-do-dia-dia.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/rede-de-farmacias-dos-eua-vao-suspender-venda-de-cigarros.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/americana-vence-reality-show-apos-perder-70-kg-e-causa-polemica.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/02/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-amputado.html
javascript:enviarOrkut('Associa��o americana cria diretrizes contra AVC espec�ficas para mulheres', 'Texto lista fatores de risco exclusivos da mulher, ou mais comuns nelas.Uso de anticoncepcional, gravidez e varia��o hormonal est�o entre eles.', 'http://glo.bo/NcJcEl', '#materia-letra');
http://www.facebook.com/share.php?t=Associa%C3%A7%C3%A3o%20americana%20cria%20diretrizes%20contra%20AVC%20espec%C3%ADficas%20para%20mulheres&u=http://glo.bo/NcJcEl
http://twitter.com/?status=Associa��o americana cria diretrizes contra AVC espec�ficas para mulheres http://glo.bo/NcJcEl %23G1
http://falecomog1.com.br/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/inflacao-oficial-perde-forca-em-janeiro-de-2014-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/producao-da-industria-recuou-em-tres-estados-em-2013-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/consorcio-de-chineses-e-eletrobras-vence-leilao-de-linha-de-belo-monte.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-ferido-em-protesto-segue-internado-em-estado-grave-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-ferido-em-protesto-segue-internado-em-estado-grave-no-rio.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/inflacao-oficial-perde-forca-em-janeiro-de-2014-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/inflacao-oficial-perde-forca-em-janeiro-de-2014-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/producao-da-industria-recuou-em-tres-estados-em-2013-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/producao-da-industria-recuou-em-tres-estados-em-2013-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/producao-da-industria-recuou-em-tres-estados-em-2013-mostra-ibge.html
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2014/02/pizzolato-se-apresenta-justica-italiana-em-audiencia-em-bologna.html
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2014/02/pizzolato-se-apresenta-justica-italiana-em-audiencia-em-bologna.html
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-ferido-em-protesto-segue-internado-em-estado-grave-no-rio.html
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2014/02/pizzolato-se-apresenta-justica-italiana-em-audiencia-em-bologna.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/cinegrafista-ferido-em-protesto-segue-internado-em-estado-grave-no-rio.html
http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2014/02/pizzolato-se-apresenta-justica-italiana-em-audiencia-em-bologna.html
http://shopping.globo.com/
http://www.netshoes.com.br/produto/149-0003-392?campaign=c*me-s_t*fcbkfbk&utm_source=me-r_glb_shop_&utm_medium=100x100&utm_campaign=me-r_glb-_-tndria__tcdria_shop__-_-100x100-_-_var_me_mzn_tenis-mizuno-wave-enigma-3-alzlarj__

	globo.com
	Bem Estar - Associação americana cria diretrizes contra AVC específicas para mulheres


	xzZT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMwA=: 
	form1: 
	lsd: AVooFzGw
	href: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/associacao-americana-cria-diretrizes-contra-avc-especificas-para-mulheres.html
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/associacao-americana-cria-diretrizes-contra-avc-especificas-para-mulheres.html
	ref: 
	xfbml: 
	button0: 
	lsd_(1): AVooFzGw
	href_(1): http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/associacao-americana-cria-diretrizes-contra-avc-especificas-para-mulheres.html
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/associacao-americana-cria-diretrizes-contra-avc-especificas-para-mulheres.html
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 


	MtcGFyYS1tdWxoZXJlcy5odG1sAA==: 
	busca-padrao: 
	q: 
	button5: 


	MtcGFyYS1tdWxoZXJlcy5odG1sAA==: 
	form1: 
	produto: 
	comparar: 




