
Sou Madalena Viana e infelizmente tenho a meu cargo dois membros da família muito chegados, 
vítimas de AVCs. 

O primeiro foi o meu marido (Manuel Viana), em 2007, na altura com 60 anos, que sofreu um AVC 
hemorrágico. 

Nada levava a crer que isso viria a acontecer, já que ele levava uma vida, à qual podemos chamar 
SAUDÁVEL. Nunca teve tensões arteriais altas, não tinha colesterol alto, não bebia nem fumava em excesso, 
andava bastante a pé, fazia exames médicos de rotina, enfim... não haviam fatores de risco. 

Mas naquele domingo, após termos passado um dia agradável, foi ele próprio a aperceber-se que 
estava a ter um AVC. Começou por lhe adormecer o indicador e o polegar da mão esquerda, subindo para o 
braço. Ainda subiu 15 degraus para chamar os meus genros. Foram eles que de imediato o levaram ao Hospital 
de Santa Luzia (Viana do Castelo). Este processo não levou mais de 5 minutos, pois moramos muito próximo. 
Foi já no Hospital que ficou com o lado esquerdo paralisado. 

Quando se apercebeu da situação grave em que estava, lembro-me da frase chocante que pronunciou: 
"Estou um inválido". 

Começou aqui o meu trabalho. Naquele momento nada mais podia fazer a não ser animá-lo. Dizer-lhe 
que tivesse calma, que tudo ia correr bem, que estava ali a seu lado... 

Após o AVC, nossa vida deu uma volta de 180 graus. Manuel não aceitou o sucedido, já que era um 
homem muito ativo e com jeito para arranjar qualquer coisa que fosse preciso em casa. Eu... tive que tomar 
as rédeas de tanta coisa que meu marido fazia e dedicar-me a ele. Ainda hoje não é autónomo. 

Acabaram-se os passeios, as férias, os projetos, a alegria. Tudo se transformou em luta, com fé e 
persistência. 

A segunda vítima foi minha Filha (Gisela Viana), em 2014, na altura com 36 anos. 

Num domingo (tal como o pai) em sua casa com o marido (casada na altura) e também sem qualquer 
fator de risco, dum momento para outro... desmaiou. Foi o marido que se apercebeu que a Gisela estava a ter 
um AVC e chamou o 112. 

Minha Filha teve uma lesão na parede da carótida do lado direito o que lhe originou o AVC. Ficou 
paralisada do lado esquerdo, com a memória afetada, a fala, a escrita, a boca ao lado, um olho mais fechado... 
(é-me muito difícil recordar estes tempos de angústia). 

Antes do AVC, a Gisela era uma jovem saudável, muito ativa, com um mundo de projetos, feliz e como 
já referi, sem qualquer fator de risco. 

Após o AVC tudo mudou!... 

No dia que saiu do internamento (cuidados continuados), dia em que estava extremamente feliz por 
voltar para casa, o marido veio trazê-la à minha casa e foi para casa deles. 

A partir daí surgiu o divórcio. Então a Gisela achou que era o fim do Mundo. Perdeu TUDO! Já tinha 
perdido a saúde, perdeu a casa, bens e até alguns amigos. 

Foi duro, muito duro não só para Ela (a principal vítima) mas também para nós familiares. 

Hoje luta. É uma Guerreira Vencedora. Luta e tem vencido, embora ainda tenha muito para andar, 
pois um AVC leva segundos a acontecer,mas a sua recuperação leva anos!... 

Faço o que posso, faço o que penso ser o melhor e se Deus me der saúde e força, continuarei a cuidar 
de quem precisa de mim. Vou com Eles até à vitória. 

Estes dois casos foram de AVCs sem fatores de risco. Porém, muitos são originados pela falta de 
informação ou cuidado com a saúde. Por alimentação deficiente, álcool em excesso, vida sedentária, falta de 
exames médicos, stress e tantos outros. 

Por favor, pensem na vossa saúde, pensem naqueles que vos amam. Só quem passou ou vê passar 
seus familiares por "isto" sabe o que é a vida transformar-se de um momento para o outro. 

Cuidem-se, previnam-se enquanto é tempo porque nascemos para ser felizes! 


