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Inquérito n.º 0466800003

Teu código:_____________ Verdade Falso Não sei

Feminino
anos                    Não respondo

Verdade Falso Não sei
Sim Não

Cancro: Enfarte miocardio: AVC: SIDA: Verdade Falso Não sei

11 – Beber muita água diariamente
12 – Tratar as tonturas
13 – O AVC não pode ser evitado
14 – Ter uma alimentação equilibrada

Verdade Falso Não sei

Verdade Falso Não sei

Verdade Falso Não sei
26 – Usando antibióticos
27 – Fazendo uma operação cirúrgica ao cérebro
28 - Medicando com anti-inflamatórios ou medicamentos para a dor

30 - Todas as medidas acima descritas

25 - Anotar sintomas presentes e telefonar ao 112

29 - Nenhuma das medidas acima descritas

Perante a suspeita de uma pessoa com AVC, devemos:

24 – Ficar junto da pessoa e esperar que ela melhore

Sexo:                 Masculino
Que idade tem?

Já leu ou viu alguma coisa sobre AVC?
Sim

Não respondo
Tem algum familiar que teve AVC?

Se sim, QUEM?:  ________ ______________________________________________________________________

O AVC é devido a:

QUESTIONÁRIO - CONHECIMENTOS SOBRE AVC

Não

Qual das seguintes doenças tem mais medo:   

2 – Ao rompimento dos nervos do cérebro
3 – A um inchaço no cérebro
4 – Um entupimento das artérias da cabeça/ cérebro

(Dois últimos algarismos do teu telemóvel, dois últimos da tua mãe e dois últimos do teu pai)
1 – Inflamação das veias da cabeça

Fatores de Risco / Causas

10 - Sofrer de reumatismo

Trata–se o AVC

21 – Dar um copo de água e ver se reage
22 – Sentar a pessoa o mais rapidamente possível
23 – Transportar o doente para o centro de saúde mais próximo

As seguintes questões tem como objetivo conhecer o que sabe acerca do Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Coloque um círculo ou um X na resposta que mais ache correta. Selecione apenas uma única 

resposta para cada afirmação.

Infeção grave:

9 - Sofrer de infeções repetidas nos ouvidos

5 – Infeção no cérebro/ cabeça

16 – Tendência para andar sempre a dormitar
17 – Enrolamento da língua
18 – Falta de força num dos braços e/ou numa das pernas do mesmo lado

6 – Sofrer de epilepsia
7 – Hipertensão arterial 
8 - Excesso de trabalho diário

Prevenção do AVC

15 – Dores no peito com irradiação para um dos braços

19 – Dores num braço ou numa perna

São Sintomas de AVC

20 – Falta de força nos dois braços, em simultâneo


