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O ictus é o resultado da confluencia dun 
determinado estilo de vida e de circunstancias 
persoais, coñecidos como factores de risco. Na 
actualidade os máis importantes están ben 
identificados:

_ Idade: máis frecuente en maiores de 60 anos.

_ Sexo: en xeral, ata idades avanzadas é máis 
frecuente en homes.

_ Antecedentes persoais ou familiares de 
enfermidades cardiovasculares.

_ Hipertensión arterial.

_ Dislipemias (colesterol e outros lípidos 
aumentados).

_ Diabetes mellitus.

_ Consumo de tabaco.

_ Consumo excesivo de alcohol.

_ Consumo de drogas.

_ Vida sedentaria.

O ictus preséntase de forma brusca e 
inesperada, xeralmente en persoas maiores, 
aínda que tamén pode aparecer en xente 
nova. Constitúe unha emerxencia médica 
que require unha intervención 
inmediata para realizar o diagnóstico 
e o tratamento. Canto máis tempo 
dure a interrupción do fluxo 
sanguíneo cara o cerebro, maior 
será o dano.

Os efectos desta enfermidade 
poden ser leves ou graves, 
transitorios ou permanentes.

Fundamentalmente existen 
dous tipos de ictus:

_ Ictus isquémico: é o tipo 
máis frecuente. Prodúcese 
pola obstrución ou 
taponamento dun vaso, 
que impide que o sangue 
poida chegar a unha ou 
varias áreas do cerebro, 
pode ser transitorio. Se 
esta situación mantense 
no tempo, pode quedar 
unha lesión permanente 
na rexión afectada.

_ Ictus hemorráxico: aínda 
que é menos frecuente, a 
mortalidade é maior. 
Orixínase como 
consecuencia da ruptura 
dun vaso dentro do 
cerebro ou nas súas 
envolturas, que causa unha 
hemorraxia cerebral.

FALA

FORZA

Non é capaz de dicir 
correctamente palabras simples

Non pode elevar os brazos á 
mesma altura máis de 10 segundos

FACIANA

Lembre

Non mostra todos os dentes ao sorrir

Se de súpeto lle están a suceder   
      algún destes síntomas. . .
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O ictus ou accidente cerebrovascular, tamén coñecido 
popularmente como trombose, embolia é unha 
enfermidade producida por un trastorno brusco 

da circulación cerebral,  que altera o 
funcionamento dunha ou de varias áreas do 
cerebro, de xeito transitorio ou permanente. 

A interrupción do fluxo sanguíneo no 
cerebro, provoca unha diminución do 

achega continuo de osíxeno e 
nutrientes que precisan as células 

nerviosas cerebrais, chamadas 
neuronas, para poder desenvolver 

as súas funcións.

Lembre sempre as
o tempo é cerebro
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