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RESUMO 

 

O Acidente vascular cerebral (AVC) é uma desordem da irrigação encefálica, de início súbito 

e em geral focal, classificado como acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e 

hemorrágico intraparenquimatoso (AVCh), ambos podendo ocasionar sequelas neurológicas 

graves e até o óbito. Globalmente o AVC apresenta índices elevados de morbimortalidade, 

déficits econômicos e aumento de sobreviventes sequelados a cada ano. Nesse sentido, foi 

realizado piloto com método descritivo para identificar as características clínicas e 

epidemiológicas dos pacientes em tratamento devido AVC, na única clínica de reabilitação 

pública em Mossoró (Centro de Reabilitação Doutor Ozias Alves de Souza), localizada à Rua 

Afonso Pena, SN, Paredões. A partir das respostas ao questionário sociodemográfico, foram 

identificados dentro do montante de pacientes neurológicos em tratamento, 28 indivíduos 

sequelados de AVC, dos quais formaram a amostra e correspondem a cem por cento dela. As 

características clínicas e epidemiológicas de destaque encontradas neste estudo revelam que, 

os pacientes em tratamento são equivalentes em ambos os sexos, de cor/raça branca e parda e 

apresentam sobrepeso. Em sua maioria, convivem em meio familiar com cônjuge e filhos, 

recebendo auxílio financeiro do governo, estão em idade produtiva, e que apresentam maior 

prevalência de AVCI, com sequelas hemiplégicas, na deglutição e eliminações fisiológicas.  

Os achados permitem uma observação epidemiológica inicial, podendo ser utilizados pela 

comunidade científica como norte para novos estudos, como também, pelas Secretarias do 

município e Estado para melhoria na assistência e intervenções. A compreensão desses 

achados, doa aos indivíduos e a comunidade, mais uma ferramenta para uso transdisciplinar a 

favor da assistência empregada com ética, humanização e baseada nos princípios do SUS.  

 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Brasil, Epidemiologia, Nordeste. 
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ABSTRACT 

 

 

Stroke is a sudden and usually focal stroke disorder classified as ischemic stroke (CVA) and 

intraparenchymal hemorrhagic (CVA), both of which can lead to severe neurological sequelae 

and even death. Globally, stroke has high morbidity and mortality rates, economic deficits and 

an increase in sequelae survivors each year. In this sense, a pilot was carried out with a 

descriptive method to identify the clinical and epidemiological characteristics of stroke 

patients in the only public rehabilitation clinic in Mossoró (Doctor Ozias Alves de Souza 

Rehabilitation Center) located at Rua Afonso Pena, Walls. From the responses to the 

sociodemographic questionnaire, 28 sequestrated stroke individuals were identified within the 

amount of neurological patients being treated, of whom the sample was formed and 

corresponded to one hundred percent of the sample. The prominent clinical and 

epidemiological features found in this study reveal that patients undergoing treatment are 

equivalent in both sexes, of color / white and brown breed and are overweight. Most of them 

live in a family environment with spouses and children, receiving financial assistance from 

the government, are of productive age, and have a higher prevalence of stroke, hemiplegic 

sequelae, swallowing and physiological eliminations. The findings allow an initial 

epidemiological observation, and can be used by the scientific community as north for new 

studies, as well as by the Municipal and State Secretariats to improve care and interventions. 

The understanding of these findings, donates to the individuals and the community, another 

tool for transdisciplinary use in favor of the assistance employed with ethics, humanization 

and based on SUS principles. 

 

Key words: Stroke, Brazil, Epidemiology, Northeast. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) são as 

causas mais recorrentes de morte desde os anos 2000 na população adulta e idosa no Brasil, 

com uma maior incidência nas regiões Norte e Nordeste, sendo a menor na região Sudeste 

(Brasil, 2015).  

A Organização Mundial da Saúde descreve as doenças crônicas não transmissíveis 

com a maior carga de mortalidade prematura entre 30 a 69 anos de idade. O IAM e o AVC 

são os maiores causadores dessas mortes, responsáveis por 15,2 milhões em 2016. Ainda de 

acordo com a OMS, o Brasil está na quarta posição para taxa de mortalidade por AVC entre 

os países da América Latina e Caribe, indicando que o AVC é a causa mais frequente de 

óbito em adultos (10%), consistindo no diagnóstico de 10% das internações hospitalares 

públicas (OMS, 2017).  

Dentro do grupo das Doenças Cerebrovasculares, o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) tornou-se uma das principais causas de morte e incapacidade, já sendo considerado a 

segunda maior causa de mortes globalmente (Feigin, 2009). Todavia, observam-se 

oscilações entre as regiões, revelando contribuições ambientais, culturais e de 

polít icas públicas para a ocorrência de AVC, pois embora tenha reduzido as taxas de 

incidência entre 1970 e 2008 em 1,1% nos países de alta renda, nos países de baixa e média 

renda o AVC continuou crescente, elevando em 5,3% (Feigin, 2013). 

Pesquisas epidemiológicas prospectivas realizadas pelo GBD (estudo de Carga de 

Doença Global) apontam que, de 1990 até 2016, a quantidade de óbitos em decorrência de 

AVC apresentou declínio e ao mesmo tempo elevação no índice de acometimentos e 

incapacidades decorrentes do mesmo. Essa característica é explicada com a melhora da 

expectativa de vida global (na maioria dos países) e avanço nas tecnologias em saúde, sendo o 

aumento de sobreviventes ao AVC proporcional à quantidade de pacientes 

especiais/sequelado (IHME, 2013).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 2030, o AVC continue 

sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, responsável por 12,2% dos óbitos 

previstos para o ano (OMS, 2014). 

O AVC é causado em maior parte pelas placas arterioescleróticas. Essas placas 

podem ativar o mecanismo de coagulação do sangue, e o coágulo que surge bloqueia o fluxo 

sanguíneo na artéria, acometendo rapidamente o tecido encefálico, levando assim à perda 
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aguda da função em área localizada, ocasionando déficit sensitivo, motor ou cognitivo 

permanente (Bear, et al, 2008).  

Os AVCs são classificados como hemorrágico ou isquêmico, sendo este último o 

mais frequente (85% dos casos). A aterosclerose de pequenas e grandes artérias cerebrais é 

responsável pela maioria dos AVCs. Cerca de 20% dos AVCs derivam de êmbolos 

cardiogênicos, mais comumente associados à fibrilação atrial intermitente. No entanto, 

cerca de 30% dos AVCs permanecem idiopáticos após extensa investigação etiológica. A 

circulação mais comumente afetada (80% dos casos) é a anterior ou carotídea (OMS, 2017). 

As sequelas do AVC também estão presentes no desenvolvimento do Brasil, 

estimativas apontam que o país sofreu perda na produtividade do trabalho e diminuição da 

renda familiar, gerando uma queda de US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 na economia, 

resultado de apenas três doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, doença do coração e 

AVC) (Abegunde, 2007). 

O interesse em realizar este estudo, partiu de vivências durante a graduação com 

pacientes hospitalizados em decorrência do AVC o que instigou a procura de mais 

informações. Sendo observado um elevado índice de morbimortalidade dento e fora do Brasil, 

como também, muitas dúvidas sobre o perfil dos acometidos, por não haver tantos estudos 

sobre a temática, principalmente no Nordeste. A necessidade em compreender melhor as faces 

epidemiológicas do AVC em Mossoró foi um ponto de partida, para assim, colaborar nos 

avanços de estratégias na prevenção e diminuição dos agravos causados pelo AVC, com 

consequente retorno social, educacional e de saúde para a população.  

É notório o impacto social, particular e econômico causado pela incidência do AVC, 

representando urgência de intervenção pela comunidade científica com estudos voltados para 

particularização dos perfis epidemiológicos, manutenção do banco de dados global e 

minimização dos agravos.  
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

     2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS GLOBAIS 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que o AVC é a segunda principal 

causa de morte globalmente e que acomete predominantemente adultos de meia-idade e 

idosos. Em 2005 o AVC foi responsável por 5,7 milhões de mortes em todo o mundo, o 

equivalente a 9,9% de todas as mortes. Destas, mais de 85% ocorreram em pessoas que 

viviam em países de baixa e média renda. A OMS prevê aumento de 23 milhões de AVCs 

primários, 77 milhões de sobreviventes, 61 milhões de anos de vida ajustados para 

incapacidade e 7,8 milhões de mortes para o ano de 2030 (OMS, 2017). 

O estudo de Carga de Doença Global (GBD) do Instituto de Métrica e Avaliação em 

Saúde (IHME) explica que a expectativa de vida dos indivíduos aumentou e 

consequentemente ouve envelhecimento da população. Essas mudanças demográficas estão 

ocasionando mortes prematuras e invalidez, principalmente por doenças não comunicáveis 

como o IAM e o AVC (segunda causa). O GBD afirma que as doenças não comunicáveis e a 

invalidez causaram o maior compartilhamento de perda de saúde em 2010 em comparação 

com 1990 na maioria das regiões do mundo, elevando os anos de vida saudável perdidos 

(Disability Adjusted Life Years - DALYs), sendo um indicativo que problemas de saúde estão 

sendo cada vez mais definidos não pelo que nos mata, mas pelo que nos impede de exercer as 

atividades de vida diária (IHME, 2013). 

Em muitos países, as doenças não comunicáveis correspondem à maioria dos anos de 

vida saudáveis perdidos (DALYs), pois a taxa de morte por doenças não comunicáveis 

diminuiu de 645,9 mortes por 100.000 habitantes, para 520,4, aumentando o índice de pessoas 

sequeladas. Os DALYs são o resultado da soma dos anos perdidos em decorrência de morte 

prematura (YLLs) e anos vividos com invalidez (YLDs). Isso indica que o mundo progrediu 

nessa área, mas ainda há muito a trabalhar. Na maioria dos países, as doenças não 

comunicáveis causaram 50% ou mais de todos os DALYs. Na Austrália, Japão e países mais 

ricos na Europa Ocidental e na América do Norte, a porcentagem foi maior que 80% (Figura 

2). 
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Figura 1. Porcentagem de DALYs globais em decorrência de doenças não comunicáveis, 

2010. Fonte: Instituto de Métrica e Avaliação em Saúde (IHME), 2013. 

 

A incidência padronizada por idade, a mortalidade, a prevalência, os anos de vida 

ajustados à invalidez (DALYs) e os anos vividos com invalidez (YLDs) diminuíram ao longo 

do período de 1990 a 2013, no entanto, o número absoluto de pessoas afetadas pelo AVC 

aumentou substancialmente em todos os países do mundo no mesmo período, sugerindo que a 

carga de AVC continua a aumentar. Diferenças geográficas, crescimento populacional e o 

envelhecimento, concordando com o estudo supracitado, por contribuir com o aumento 

observado da sobrecarga significativa decorrente do AVC, com a maior parte afetando os 

países de baixa e média renda (Feigin et al., 2015). 

Os estudos apontam uma relação inversamente proporcional entre o grau de 

comprometimento da funcionalidade do paciente e a qualidade de vida do mesmo e que o 

impacto do AVC não está apenas na incidência ou taxas de mortalidade, mas também na 

incapacitação dos indivíduos, que muitas vezes persiste por um longo tempo ou mesmo 

permanentemente, levando o indivíduo a diminuir sua interação social (Moreira, 2015).  

Além da carga biopsicossocial e mortalidade elevada, os pacientes sequelados após 

um AVC necessitam em longo prazo da colaboração dos recursos do sistema de saúde. Uma 

comparação internacional de estudos sobre o custo anual dos AVCs revelou que, em média, 

0,27% do produto interno bruto (PIB) é gasto em AVC pelos sistemas de saúde públicos, com 

o AVC respondendo a aproximadamente 3% dos gastos totais de saúde em âmbito global 

(Eeden, et al., 2012). 

Nos Estados Unidos o custo total direto e indireto do AVC foi estimado em 73,7 

bilhões de dólares em 2010 (LLOYD-JONES, 2010). Nos países da União Europeia, o custo 



17 

 

 
 

anual total do AVC é estimado em 27 bilhões de euros. No Reino Unido, os custos de 

tratamento e a perda de produtividade crescente do AVC foram estimados em 8,9 bilhões de 

libras ao ano (ECDS, 2008). 

O impacto econômico do AVC será um desafio para os países em desenvolvimento 

como o Brasil, pois a proporção de idosos que atingem a idade avançada deve aumentar 

substancialmente nos próximos anos, logo, pessoas com idade igual ou maior que 80 anos são 

o grupo etário que mais cresce em muitos países industrializados. A incidência do AVC em 

pacientes idosos é mais elevada, fazendo que custo de saúde relacionado também aumente, 

com consequências para os indivíduos economicamente ativos e a sociedade. (Buchan et al., 

2013).  

O Brasil apresenta grandes diferenciais econômicos entre as Unidades da Federação. 

Enquanto os estados da Região Sudeste concentram mais da metade do Produto Interno Bruto 

- PIB, os 16 estados das Regiões Norte e Nordeste, somados, alcançam menos de 20% do PIB 

nacional. Tais desigualdades expressam-se em importantes diferenciais regionais 

demográficos, com as Unidades da Federação atravessando diferentes etapas da transição 

demográfica. (IBGE, 2015) 

Os gastos diretos e indiretos com o tratamento do AVC chamam a atenção, entre os 

anos de 2013 e 2015, no Brasil, segundo faixa etária de 15 a 80 anos de indivíduos de ambos 

os sexos, aproximadamente R$ 980 bilhões foram destinados aos tratamentos, a distribuição 

desse valor por região do país mostram que no Sudeste foram gastos R$ 428 bilhões, seguido 

da região Nordeste com R$ 224 bilhões e a região Sul com R$ 208 bilhões. A região Centro-

Oeste foram R$ 63 bilhões e a região Norte R$ 53 bilhões (Diolindina 2017). 

Pacientes com maior sobrevida após o AVC geraram gastos maiores ao sistema 

público, principalmente devido ao longo período ambulatorial e ao recebimento de benefícios 

da seguridade social. No primeiro ano após o AVC se concentra a maior parte dos gastos, 

sendo justificado principalmente pelos procedimentos de alta complexidade realizados. Já no 

período ambulatorial os gastos são maiores e se concentraram no processo de reabilitação, que 

tendendo a aumentar com a proporção da cronicidade e sequelas (reis, 2018).  

 

2.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No último senso demográfico realizado em 2012 no Brasil, se contabilizou pouco 

mais de 204 milhões de habitantes, sendo destes, 10,8% composto por idosos. Na Região 
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Nordeste, a segunda mais populosa do país com 56 milhões de habitantes, fica localizado o 

Estado do Rio Grande do Norte (RN) com população superior a 3 milhões de pessoas, dos 

quais 10,4% são indivíduos com idade acima de 60 anos (Brasil, 2012). 

No processo de transição demográfica brasileira, o país praticamente reduziu pela 

metade sua taxa de mortalidade em apenas 20 anos (de 20,0‰ em 1940 para 12,6‰ em 

1960), enquanto os países desenvolvidos levaram, para o mesmo feito, aproximadamente 100 

anos. O conjunto de causas de morte formado pelas doenças infecciosas, respiratórias e 

parasitárias começa, paulatinamente, a perder importância frente a outro conjunto formado 

por doenças que se relacionam com a degeneração do organismo através do envelhecimento. 

O país também está mudando muito rapidamente a sua estrutura etária, reduzindo a proporção 

de crianças e jovens e aumentando a proporção de idosos e sua expectativa de vida. Essa 

mudança se faz de forma acelerada e, em breve, teremos pirâmides etárias semelhantes às dos 

países europeus. O aumento de idosos na população acarreta aumento do número de novos 

casos de doenças, em especial as DCNTs (IBGE, 2015).  

O Brasil mudou seu perfil de adoecimento, com o ponto de curvatura na transição de 

doenças infecciosas para doenças não transmissíveis ocorrendo na década de 1960. Até o final 

da década de 1980, o ônus da mortalidade por AVC observado nas principais cidades 

brasileiras era maior do que nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental, e 

semelhante ao observado na Europa Oriental e no Japão (Lotufo, 2005). 

Como nos outros países, no Brasil, as Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNTs) também se constituem como o problema de saúde, sendo responsáveis por 72% das 

causas de mortes, com destaque para doenças do aparelho circulatório (31,3%), câncer 

(16,3%), diabetes (5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%), que atingem indivíduos de 

todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos 

vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda. Como principais fatores de 

risco para DCNT estão o tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e o consumo 

nocivo de álcool, responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela 

elevada prevalência de hipertensão arterial e pela hipercolesterolemia (Brasil, 2015). 

Dados procedentes de um estudo prospectivo apontam incidência anual de 108 casos 

de AVC por 100 mil habitantes, taxa de fatalidade aos 30 dias de 18,5% e aos 12 meses de 

30,9%, sendo o índice de recorrência após um episódio do AVC de 15,9%. Aproximadamente 

um ano após o primeiro AVC, a independência física (para 66% dos sobreviventes) e a 

ocupação (para 75% dos sobreviventes) são os domínios mais afetados (Brasil, 2013). 
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No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, 

representando a primeira causa de morte e incapacidade no País e que gera grande impacto 

econômico e social. Outro agravante são as causas frequentes de internação hospitalar entre os 

idosos, para pessoas do sexo feminino o AVC representa um total de 5% das internações 

hospitalares pelo SUS até os 60 anos, 5,4% até os 70 anos e mais que o dobro (11,6%) após os 

80 anos. Para pessoas do sexo masculino o percentual é de 6,2% para 60 anos, 7,9% até os 70 

e 13,3 após os 80 anos. Ambos os gêneros apresentaram redução de internação entre 60 e 69 

anos, as mulheres sem índice representado e os homens com 3,2% (IBGE, 2009). 

Em estudo ecológico retrospectivo realizado entre os anos de 1988 e 2010, foram 

investigadas nove unidades federativas da região Nordeste do Brasil acerca da incidência de 

AVC e sua taxa de mortalidade. Detectou-se uma incidência anual média de 31,33 casos a 

cada 105 habitantes até o ano de 2002. Após esse período, ocorreu um declínio para uma 

média de 11,4 casos/105 habitantes, resultando em diminuição de 64%. Entre os anos de 1998 

e 2001, observam-se maiores incidências no Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e em 

Alagoas, cujos valores estavam acima do patamar de 30 casos para 105 habitantes, como no 

Rio Grande do Norte que apresentou quase 80 casos de AVC/105 habitantes em 1999 (Lopes, 

2013).  

A pesquisa nacional de saúde mostrou na área urbana brasileira o valor estimado de 

AVC (1,6%) próximo ao nível nacional, já a área rural apresentou a proporção de 1,0%. No 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), a proporção foi de 2% de pacientes com diagnóstico de 

AVC, sendo similar a proporção da região nordeste (1,7%). Detalhando por sexo, 2,5% das 

mulheres e 1,4% dos homens potiguares sofreram AVC (IBGE, 2014). 

Além das políticas públicas voltadas para minimização dos agravos do AVC, alguns 

programas sociais para portadores de necessidades especiais, como é o caso de pacientes 

sequelados de AVC, tentam amenizar suas consequências socioeconômicas aos mesmos. 

Dentre os benefícios sociais encontrados por esses programas podem ser citadas as isenções 

no imposto de renda (IR), no imposto sobre produtos industrializados (IPI), no imposto sobre 

operações financeiras (IOF), no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e 

no imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA). Além dessas isenções, esses 

pacientes tem o direito a aposentadoria por invalidez podendo ainda receber adicional de 25% 

quando comprovada incapacidade e dependência de terceiros (ASSOCIAÇÃO BRASIL 

AVC, 2018). 
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2.3 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL  

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma DCV (doença cérebro vascular), com a 

OMS classificando esse termo em três subgrupos de acordo com sua etiologia: AVC 

isquêmico, hemorrágico intracerebral e subaracnoide. O diagnóstico é inicialmente clínico 

com base em sintomas corpóreos reconhecíveis, indicando déficits neurológicos de origem 

vascular de início súbito e não baseado em achados radiológicos, com a definição padrão pela 

OMS: “Comprometimento neurológico focal (ou às vezes global), de ocorrência súbita e 

duração de mais de 24 horas (ou que causa morte) e provável origem vascular” (OMS, 2006).  

O encéfalo é vascularizado através de dois sistemas, o vértebro-basilar, constituído 

pelas artérias vertebrais, e o carotídeo, formado pelas artérias carótidas internas, os quais são 

responsáveis pela irrigação do encéfalo. Na base do crânio estas artérias formam uma 

estrutura conhecida como Polígono ou Círculo de Willis (Uston, 2016).  

A circulação de sangue adequada ajuda na principal função do oxigênio no SNC, 

manter níveis adequados de formação de ATP por meio do metabolismo oxidativo da glicose. 

A maior parte da energia derivada deste metabolismo é consumida na manutenção dos 

potenciais de membrana e dos gradientes eletroquímicos dos neurônios e na transmissão 

sináptica que são perturbados durante a isquemia cerebral, seja por trombose ou embolia, a 

interrupção focal e abrupta do fluxo sanguíneo, se não for reversível e se tornar permanente, 

leva à morte neuronal através de mecanismos bioquímicos numa cadeia em cascata (Paz, 

2013).  

As alterações sensoriais mais frequentes, nos pacientes sequelados por AVC, são os 

déficits sensoriais superficiais (táteis, térmicos e dolorosos), proprioceptivos (postural e 

vibratória) e visuais (diminuição da acuidade visual, diplopia), todos gerando incapacitações e 

sobrecarga emocional por interferir nas atividades de vida diária desses indivíduos (Cagliardi, 

2004). 

Alguns fatores podem identificar os pacientes com maior risco de alterações na 

vascularização cerebral: idade avançada, estenose significativa da artéria carótida, doença 

cardíaca associada, fibrilação arterial de início recente. Para o AVC isquêmico podem ser 

classificados os grupos não modificáveis (idade, raça e história familiar) e modificáveis (AVC 

isquêmico prévio, doença da artéria carótida, tabagismo, hiperlipidemia, diabetes mellitus, 
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inatividade física, alcoolismo, terapia de reposição hormonal e processos inflamatórios) 

(Myers, 2003). 

Dois fatores de risco particulares globais de maior significancia são a hipertensão e o 

tabagismo. Aproximadamente 54% do AVC em todo o mundo têm sido atribuido à 

hipertensão, com aumento significativo observado na Índia e China (Norrving et al., 2013). 

Os sinais mais frequentes de AVC são: diminuição da força na face, no membro 

superior ou inferior de um hemicorpo, perda súbita da visão em um olho ou ambos, alteração 

aguda da fala, cefaleia intensa sem causa aparente, desequilíbrio. Algumas vezes o paciente 

apresenta sintomas que desaparecem com 24 horas, geralmente de 15 a 60 minutos, como 

consequência da isquemia cerebral transitória que ocorre no chamado acidente isquêmico 

transitório (AIT). Entre esses sintomas, os mais comuns são diplopia, vertigem, fraqueza 

muscular e dificuldade para falar. O risco de AVC após o AIT é de 24% a 29% durante os 

próximos 5 anos, de 4 a 8%, no primeiro mês e de 12% a 13% durante o primeiro ano (Silva 

et al., 2006). 

O AVC por ser um distúrbio de início súbito e que necessita de intervenção rápida 

para minimização dos agravos. Quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de 

recuperação completa do acometido (OMS, 2017).  

 

2.3.1 Percurso assistencial  

 

Segundo o Ministério da Saúde (2015), o modelo assistencial de cuidado integral ao 

paciente com AVC agudo mais difundido no mundo com relevante evidência científica deve 

incluir diversos pontos de atenção à saúde, distribuídos em padrão reticular, com fluxos 

predefinidos. Inserem-se nesse contexto a educação popular em saúde, as ações da atenção 

básica, os serviços de urgência/emergência (hospitalares, componentes fixos e móveis), as 

Unidades de AVC, a reabilitação, cuidados ambulatoriais pós-ictus e a reintegração social. 

O paciente vítima de um AVC deve ser encaminhado para um atendimento hospitalar 

de emergência para receber intervenção imediata. Após a estabilização, o paciente recebe alta 

e retorna para sua residência na maioria das vezes com comprometimentos neurológicos de 

equilíbrio, força, tônus e motricidade. No sistema ambulatorial, o SUS oferece aos pacientes 

melhora de suas atividades de vida diárias, interação social e acesso gratuito a medicamentos, 

exames clínicos e de imagem, apoio psicossocial e de locomoção urbana, como também o 

recebimento de órteses e a realização de tratamento fisioterapêutico para as sequelas. Nesse 
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período ambulatorial o paciente pode recorrer, dentro dos requisitos necessários, aos 

benefícios sociais e aposentadoria por invalidez (Reis, 2015). 

O atendimento aos usuários com quadro de AVC é prestado por todas as portas de 

entrada do SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a para um 

serviço de maior complexidade. A linha de cuidados em AVC possui os seguintes 

componentes: Unidades de Atenção Básica à Saúde; Componente Móvel de Urgência (Pré-

hospitalar/SAMU 192); Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24horas) e Pronto-socorro de 

hospitais gerais (não referenciados para AVC); Sala de Estabilização (SE); Hospitais com 

habilitação em Centro de Atendimento de Urgência Tipo I, Tipo II e Tipo III aos pacientes 

com AVC; unidades de atenção especializada; enfermaria de longa permanência; atenção 

domiciliar; serviços de reabilitação ambulatorial e hospitalar; serviço de reintegração social; 

centrais de regulação e ambulatório de anticoagulação (BRASIL, 2013). 

A Unidade de Atenção Básica à Saúde na linha de cuidado do AVC realiza ações no 

âmbito individual e coletivo, voltadas para promoção de hábitos de vida saudáveis e 

prevenção das doenças cardiovasculares e educação sobre os sinais de alerta para AVC, 

enfatizando a importância de procurar os serviços de saúde nos primeiros sintomas, 

possibilitando assim o tratamento em tempo oportuno. Em situações que o cliente procura a 

unidade com queixas e sinais de AVC, após abordagem primária a equipe aciona a central de 

regulação de urgência para encaminhar o usuário (BRASIL, 2014). 

O Componente móvel de urgência (SAMU) estabiliza e direciona o paciente após o 

início dos sintomas até a UPA ou pronto socorro de hospitais gerais (não referenciados para 

AVC) que possuem sala de estabilização para pacientes críticos/graves, funcionando nas 24 

horas do dia e nos sete dias da semana, trabalhando com complexidade intermediária e agindo 

no evento cerebrovascular agudo, complementando o trabalho do SAMU. Concluído o 

atendimento emergencial, o pronto socorro direciona o paciente acometido e diagnosticado 

com AVC para os Hospitais com habilitação em Centro de Atendimento de Urgência Tipo I, 

Tipo II e Tipo III, por meio da central de regulação médica das urgências para continuidade 

do tratamento (Faria, 2017). 

Os hospitais da Rede Brasil AVC com habilitação em Centro de Atendimento de 

Urgência ao AVC tipo I, II e III, segundo o Ministério da Saúde, estão presentes nos Estados 

de Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 

Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Pernambuco, 

Pará, Palmas, Maranhã, Ceará, Bahia e Alagoas. Em sua grade maioria, apenas nas capitais.  
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O Rio Grande do Norte ainda não possui Centro de Atendimento de Urgência ao 

AVC. Na cidade de Mossoró, segunda maior cidade do Estado, a assistência dispõe dos três 

níveis de atendimento. A Secretaria de Saúde esclarece que o paciente com sinais clínicos de 

AVC é direcionado pelo SAMU a alguma de suas UPAs (total de 03) ou Hospital Regional 

Tarcísio de Vasconcelos Maia. Após alta, o paciente recebe acompanhamento, monitorização 

e cuidados junto a Unidade Básica de Saúde do seu território. Caso necessite de reabilitação, a 

UBS encaminha o cliente ao Centro de Reabilitação Doutor Ozias Alves de Souza, localizado 

no PAM do Bom Jardim, para acompanhamento conjunto, tratando suas necessidades 

fisioterápicas.  

Pacientes impossibilitados de deslocamento ao Centro de Reabilitação passaram a ser 

atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) a partir de março de 2017. O SAD é 

composto por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, contando com a 

Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), com nutricionista e fonoaudiólogo, ambos, 

responsáveis por atendimento domiciliar. A assistência é solicitada através da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), porta de entrada do SUS e que promove a qualidade de vida da 

população brasileira por meio de intervenção nos fatores que colocam a saúde em risco, e 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou pelo telefone do SAD 3315-4830.   

A Rede Básica de saúde tem um papel importante na promoção de saúde e prevenção 

de doenças. Para isso algumas medidas são importantes e precisam ser consideradas, como 

educação permanente em saúde de gestão de pessoas, formação de equipes multiprofissionais 

através dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), capacitar agentes comunitários de 

saúde e demais membros das Estratégias Saúde da Família (ESF), encaminhamento para 

profissionais capacitados, promoção de campanhas educativas com linguagem acessível 

permitindo que a própria população identifique os grupos de risco e procure assistência 

quando necessário e estimulação da educação em saúde para grupos de risco (BRASIL, 2013). 

 

  

 

2.3.2 Tratamento  

 

O AVC é uma emergência clínica, por isso é importante o reconhecimento precoce 

da instalação do déficit neurológico e o transporte imediato do paciente ao local de 

tratamento. São utilizados para confirmação do diagnóstico tomografia computadorizada de 
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crânio, para identificação da natureza isquêmica ou hemorrágica da doença e informar a 

extensão e topografia da lesão; ressonância magnética encefálica, para melhores resultados 

que a tomografia nas primeiras 24 horas para o AVC isquêmico; o exame do líquido 

cefalorraquidiano, nos casos de suspeita de hemorragia subaracnóidea – HSA (Machado, 

2003). 

Os exames complementares também devem ser solicitados, sendo eles 

eletrocardiografia de repouso; glicemia capilar; hemograma completo (com contagem de 

plaquetas); tempo de protrombina com medida do RNI (razão internacional normalizada); 

tempo parcial de tromboplastina ativada; níveis séricos de potássio, sódio, ureia e creatinina. 

O eletrocardiograma visa a identificar arritmias causadoras de AVC, enquanto os exames de 

sangue avaliarão o grau de coagulabilidade e situações que possam mimetizar ou agravar um 

AVC em curso (por exemplo, hipoglicemia, infecção ou distúrbios hidroeletrolíticos) (Brasil, 

2012). 

Apesar das inúmeras pesquisas pré-clínicas e clínicas realizadas ao longo dos últimos 

anos, até o momento, a única terapia farmacológica aprovada para o AVC isquêmico é o uso 

de trombolíticos, que são administrados nas primeiras três horas após o início dos sintomas. 

No entanto, devido a esta curta janela de tratamento e outras limitações no seu uso, menos de 

3% dos pacientes recebem esta terapia. São incluídos no protocolo de tratamento com 

alteplase intravenosa todos os pacientes com diagnóstico clínico e tomográfico de AVC 

isquêmico e que, além disso, apresentarem: avaliação de médico neurologista que confirme 

AVC isquêmico; quadro clínico de AVC com início há menos de 4,5 horas desde o início dos 

sintomas até a infusão do medicamento; idade superior a 18 anos (não há estudos clínicos para 

indivíduos com menos de 18 anos), tomografia computadorizada ou ressonância magnética 

sem sinais de hemorragia intracraniana. O paciente ou responsável legal devem ser 

esclarecidos quanto aos riscos e benefícios do tratamento trombolítico, e deve ficar registrado 

em prontuário a realização deste esclarecimento, assim como a concordância em utilizá-lo 

(Brasil, 2012). 

No caso de AVC hemorrágico, o tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, 

dependendo do volume da lesão, da localização e da condição clínica do paciente. O 

tratamento cirúrgico visa a retirar o sangue do interior do encéfalo. Em alguns casos, é 

implantado cateter para descompressão, por conta do edema pós hemorrágico. Em algumas 

situações, o tratamento cirúrgico é decidido por esta medida e não realizado logo na entrada 

do paciente no hospital, principalmente porque alguns têm um novo sangramento poucas 
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horas depois do primeiro. O tratamento clínico tem o objetivo de controlar a pressão arterial, 

complicações como crises convulsivas e infecções (SBDCV, 2018).  

Melhorando da fase aguda, deve-se avaliar clinicamente e registrar a evolução 

neurológica e funcional dos pacientes, aplicando as Escalas NIHSS antes do tratamento, após 

24 horas e após 3 meses da ocorrência do AVC isquêmico agudo, e as escalas de Rankin 

Modificada e Barthel, após 3 meses da ocorrência do AVC isquêmico agudo (Brasil, 2012). 

A reabilitação deve ser iniciada tão logo a condição do paciente permita e é uma 

parte do tratamento. Como seu início depende das condições do paciente, somente deve ser 

feita quando não há perigo de piorar o estado neurológico ou clínico. Um bom programa de 

reabilitação conta com uma equipe de fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e terapia 

ocupacional, que deverá traçar um plano terapêutico individualizado, baseado nas sequelas 

neurológicas, garantindo a qualidade de vida do paciente (Brasil, 2015). 

Em relação a qualidade de vida, alguns programas sociais para portadores de 

necessidades especiais, como é o caso de pacientes sequelados de AVC, tentam minimizar 

suas implicações ocioeconômicas. Dentre os benefícios sociais encontrados por esses 

programas podem ser citadas as isenções no imposto de renda (IR), no imposto sobre 

produtos industrializados (IPI), no imposto sobre operações financeiras (IOF), no imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e no imposto sobre propriedade de 

veículos automotores (IPVA). Além dessas isenções, esses pacientes tem o direito a 

aposentadoria por invalidez podendo ainda receber adicional de 25% quando comprovada 

incapacidade e dependência de terceiros (Associação Brasil AVC, 2014). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Identificar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes em tratamento devido 

AVC, na única clínica de reabilitação pública em Mossoró-RN.  

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar o fluxo de pacientes diagnosticados com AVC em clínica de reabilitação 

pública;  

 Avaliar qual tipo de AVC é mais prevalente;  

 Analisar quais grupos epidemiológicos são mais acometidos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A realização do presente estudo fundamentou-se nos principais documentos 

internacionais que normatizam as diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos 

baseados no Código de Nuremberg (1947). A execução do projeto foi realizada mediante 

parecer consubstanciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP/UERN) sob o número do CAAE: 69900717.6.0000.5294, respeitando as normas 

previstas no código de ética da lei 466/2012. Todos os participantes compatíveis nos critérios 

de inclusão, após leitura, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

confirmando sua participação voluntária. (Anexo 1). 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Estudo piloto com método descritivo, realizada no Centro de Reabilitação Doutor 

Ozias Alves de Souza, localizada à Rua Afonso Pena, SN, Paredões, Mossoró-RN. Por se 

tratar de um Centro de Referência o paciente foi devidamente encaminhado pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS) portando solicitação de reabilitação e diagnóstico médico.  

As atividades no centro são realizadas por uma equipe de fisioterapeutas de segunda 

a sexta-feira, no turno da manhã das 7h às 11h e à tarde das 13h às 17h, por meio de demanda 

agendada pelo sistema SUS. Segundo informação fornecida pela direção da instituição, o 

usuário é assistido em um ciclo de até trinta sessões, com duração de uma hora/dia. Caso 

necessite de novas sessões, entrará novamente na lista de espera ou receberá mais sessões a 

depender do quadro clínico após reavaliação. 

 Durante os seis meses correspondentes a coleta de dados foram atendimentos cerca 

de quinhentos e treze pacientes destinados a reabilitação ortopédica, neurológica e 

pneumológica. Somando os atendimentos dos meses de fevereiro a julho de dois mil e 

dezoito, correspondentes ao período da coleta de dados, totalizou-se o atendimento de cento e 

cinquenta e cinco pacientes neurológicos, sendo destes, vinte e oito portadores de AVC. 

Todos aceitaram participar da pesquisa, dos quais formaram a amostra deste estudo.  

Segundo a direção, o referido centro tem por objetivo promover a educação em 

saúde, prevenção, recuperação/reabilitação e cura, através da política municipal de promoção 

à saúde, em conjunto com usuários, familiares e equipe multiprofissional e transdisciplinar, 
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sendo a mesma composta de fisioterapeutas especialistas em agravos em ortopedia, 

pneumologia e neurologia. 

Para a captação dos sujeitos foi realizada avaliação dos prontuários da reabilitação 

neurológica contendo dados sociais e clínicos dos atendimentos. Foram selecionados todos os 

que se enquadraram nos critérios de inclusão: pacientes sequelados de AVC em processo de 

reabilitação, assim como, familiares e/ou cuidadores que atuem diretamente no cuidado diário 

do indivíduo. Os citados podem ser de ambos os gêneros e com idade igual ou superior a 18 

anos. Já os critérios de exclusão foram aqueles que não residem em Mossoró, não aceitaram 

participar da pesquisa ou se negaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.   

Os prontuários foram folheados em uma sala ao lado do arquivo, fornecido pela 

diretoria. Os escolhidos receberam folheto informativo e convite verbal e demonstração do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de modo a sanar eventuais dúvidas em 

relação a seu conteúdo e preenchimento. Após concordarem em fazer parte da pesquisa, os 

escolhidos receberam o TCLE para leitura em casa. A coleta dos dados se deu através do 

preenchimento de um questionário, com data agendada e escolhida pelo participante, dentro 

do período da coleta de dados.   

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Cada participante foi entrevistado sentado à mesa, o questionário (apêndice A) foi 

aplicado uma única vez em cada participante durante seu tratamento fisioterapêutico no 

Centro de reabilitação, em uma sala reservada, de forma individual, durante o dia. O local é 

bem iluminado, possui ar refrigerado e boas condições estruturais, garantindo assim um 

ambiente livre de perturbações.  

As perguntas trataram de questões clínico-epidemiológicas e aspectos 

sociodemográficos: idade, gênero, nível de escolaridade, profissão, renda domiciliar, estado 

civil, coabitação e aspectos de saúde física: tipo de AVC, domínio afetado, tempo e 

quantidade de vezes de acometimento, doenças de base, locomoção; e aspectos do tratamento: 

acesso à reabilitação, tempo do início, uso de medicações. O questionário foi confeccionado 

pela pesquisadora com base em dois modelos de formulários já validados; o Censo 

Demográfico do IBGE (anexo B) que aborda perguntas de âmbito social, econômico, 

demográfico, educacional e financeiro de um determinado grupo, com intuito de formar perfis 
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para estudo populacional, e o instrumento Medida de Independência Funcional (MIF) (anexo 

C), que compreende itens motores e cognitivos, e um sistema de graduação da resposta do 

paciente que pode variar de 01 a 07 pontos.  

A capacidade para a realização das atividades básicas da vida diária (ABVD) pode 

ser avaliada pelo Índice de Barthel (anexo D) que indica o grau de dependência do paciente, 

avaliando as atividades realizadas, como: alimentar-se, banhar-se, vestir-se, controlar o 

esfíncter urinário, controlar o esfíncter intestinal, deitar/levantar-se de cama ou cadeira, dentre 

outros. Modelo também estudado para criação do questionário.  Neste estudo, nenhum 

modelo de avaliação foi aplicado nos pacientes, assim como, utilizado para fins de 

diagnóstico, os mesmos basearam o modelo de questionário utilizado para caracterizar a 

população estudada. Após preenchimento, os documentos foram digitalizados e armazenados 

em computador, bem como transcritos à caneta.  
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5 RESULTADOS  

 

A metodologia emprega no estudo contabilizou entre fevereiro e julho de 2018, o 

atendimento de cento e cinquenta e cinco (155) pacientes com alterações neurológicos, no 

Centro de Reabilitação. Como a rotatividade de atendimentos para reabilitação, nem sempre 

foi alterada, alguns indivíduos permanecem em tratamento por alguns meses, havendo 

admissão de novos pacientes, após alta dos que concluem a fisioterapia. Foram identificados 

dentro do montante de pacientes neurológicos em tratamento, 28 indivíduos sequelados de 

AVC, dos quais formaram a amostra e correspondem a cem por cento dela.  

A amostra investigada por meio de questionário sociodemográfico e clínico 

epidemiológico (apêndice A) foi descrita e caracterizada de acordo com os aspectos 

sociodemográficos (gênero, estado civil, cor/raça, idade, escolaridade máxima concluída até 

agora, possui moradia própria), aspectos clínicos (tipo de AVC, quantidade de episódio de 

AVC, doenças crônicas, lado do corpo com menor capacidade após o AVC, fumante, ingere 

bebida alcoólica regularmente, IMC) e de independência (diminuição de sentidos, disartria, 

disfagia, dificuldade para agarrar objetos, independência funcional para realizar atividades de 

vida diária, controle na eliminação vesical/intestinal).  

Os resultados encontrados da caracterização sociodemográfica apontaram para uma 

amostra de vinte e oito pacientes com equivalência na frequência de acometimento por AVC, 

onde homens (14 n) e mulheres (14 n) somados correspondem a 50% para cada grupo. Para a 

característica cor/raça as variáveis branca e parda mostraram resultados equivalestes (46,4%), 

sendo o estado civil mais recorrente o casado (64, 3%), a médica de idade de ± 62,92 anos, 

com maior frequência de pacientes entre 39 e 59 anos (42,9%) que recebem em média ± 1,7 

salários mínimos, predominantemente aposentados (71,4%) e que residem em casas próprias 

(75%) e de alvenaria (100%) (Tabela 1). 

No presente estudo, as particularidades observadas através da distribuição da 

etiologia do AVC por idade e gênero podem ser observadas em homens de 60 até 70 anos 

acometidos por AVC, que possuem maior porcentagem e predominância isquêmica, enquanto 

o sexo feminino apresenta predominância de casos em ambas as etiologias do AVC na faixa 

etária de 39 até 59 anos, com maior prevalência (21,43%) para AVC isquêmico. 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra quanto a distribuição das frequências 
absoluta e percentual dos casos de AVC dos meses de fevereiro a julho de 2018 da Clínica de 

Reabilitação do SUS em Mossoró/RN, de acordo com as variáveis sociodemográficas. 

Mossoró/RN 2018. 

Variáveis Frequência  % 

Gênero     

 

Feminino  14 50 

Masculino 14 50 

Total 28 100 

Estado civil     

  Casado (a) 18 64,3 

  Solteiro (a) 4 14,3 

  Divorciado (a) 2 7,1 

  Viúvo (a) 4 14,3 

  Total 28 100 

Cor/Raça     

  Branca 13 46,4 

  Parda 13 46,4 

  Preta 2 7,1 

  Total 28 100 

Idade     

  39 até 59 anos 12 42,9 

  60 até 70 anos 10 35,7 

  71 até 89 anos 5 17,9 

  acima de 90 1 3,6 

  Total 28 100 

Possui moradia própria     

  Sim 21 75 

  Não 7 25 

  Total 28 100 

Renda por quantidade de salário mínimo      

  4 2 7,1 

  3 5 17,9 

  2 8 28,6 

  1 10 35,7 

  0 3 10,7 

  Total 28 100 

Aposentado (a)     

  Não 8 28,6 

  Sim 20 71,4 
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  Total 28 100 

Tipo de moradia     

  Alvenaria 28 100 

Fonte: Pesquisadora 

 

 

 

Com relação às características clínicas, a etiologia do AVC mais prevalente foi o 

isquêmico (67,9%) e a quantidade de ocorrência de um episódio (por pessoa) de AVC está 

estimada em 78,6% da amostra. Considerando doenças crônicas, 85,7% dos pacientes 

afirmam serem portadores, já 92,9% confirmam fazer uso de medicação diária. Sobre o índice 

de massa corporal (IMC), pacientes com intervalo normal e sobrepeso apresentaram 

equivalência representando 35,7% cada. E 78,6% nunca fez uso de cigarro e não ingere 

bebida alcóolica (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Caracterização clínica da amostra quanto a distribuição das frequências absoluta e 

percentual dos casos de AVC dos meses de fevereiro a julho de 2018 da Clínica de Reabilitação do 

SUS em Mossoró/RN, de acordo com as variáveis clínicas. Mossoró / RN, 2018. 

Variáveis Frequência % 

Tipo de AVC  
  

 
Isquêmico 19 67,9 

 
Hemorrágico 9 32,1 

Quantidade de episódio de AVC 
  

 
1 22 78,6 

 
2 5 17,9 

 
3 1 3,6 

 
Total 28 100 

Doenças crônicas  
  

 
Portador de doença 
crônica 

24 85,7 

 
Não porta doença 
crônica 

4 14,3 

Uso diário de medicação 
  

 
Não 2 7,1 

 
Sim 26 92,9 

 
Total 28 100 

Fumante 
  

 
Sim 6 21,4 
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Não 22 78,6 

 
Total 28 100 

Ingere bebida alcoólica regularmente 
  

 
Sim 6 21,4 

 
Não 22 78,6 

 
Total 28 100 

Índice de massa corporal 
  

 
Baixo peso 1 3,6 

 
Intervalo normal 10 35,7 

 
Sobrepeso 10 35,7 

 
Obesidade classe I 7 25,0 

  Total 28 100,0 

Fonte: Pesquisadora 

 

Com relação ao nível de independência funcional, foi constatado que a disfagia está 

presente em 64,3% da amostra e a dificuldade de agarrar objetos em 85,7%. Quanto à 

diminuição da capacidade de motricidade de um lado do corpo (hemiplegia) 53,6% referiram 

o lado esquerdo. O controle na eliminação vesical/intestinal é positivo em 60,7% dos 

pacientes, já 57,1% dos indivíduos não apresentam dependência para as atividades de vida 

diária, apenas 17,9% apresentam-se muito dependentes.  Analisando, por fim, a característica 

adaptação ao estilo de vida atual, 75% dos pacientes não convivem de forma ajustada ao 

estado de saúde/doença atual. 

Tabela 3. Caracterização da amostra quanto a distribuição das frequências absoluta e 

percentual dos casos de AVC dos meses de fevereiro a julho de 2018 da Clínica de 

Reabilitação do SUS em Mossoró/RN, de acordo com as variáveis de independência 

funcional.  

Variáveis Frequência % 

Disfagia   

 Não 10 35,7 

 Sim 18 64,3 

 Total 28 100,0 
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Fonte: Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade para agarrar objetos    

 Não 4 14,3 

 Sim 24 85,7 

 Total 28 100,0 

Lado do corpo com menor capacidade após o AVC   

 Direito 13 46,4 

 Esquerdo 15 53,6 

 Total 28 100,0 

Dependência para atividades de vida diária   

 Muito dependente 5 17,9 

 Pouco dependente 7 25,0 

 Não dependente 16 57,1 

 Total 28 100,0 

Controle na eliminação vesical/intestinal   

 Não 11 39,3 

 Sim 17 60,7 

 Total 28 100,0 

Adaptação ao modo de vida atual   

 Sim 7 25,0 

 Não 21 75,0 

 Total 28 100,0 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nessa pesquisa homens e mulheres tiveram resultado igual para frequência de 

acometimento. Para entender a semelhança descrita, comparam-se os aspectos 

sociodemográficos da amostra com os estudos já publicados, notando-se que embora a 

frequência de acometimento de AVC seja maior em homens (Kelly-Hayes et al, 2003), as 

mulheres apresentam melhor expectativa de vida, acompanhando a tendência mundial ao 

envelhecimento populacional, por isso sofrendo mais com as sequelas e tendo maior 

frequência de acometimento quanto mais próximo das terceira e quarta idades, o que explica o 

a semelhança dos resultados equivalentes. Fatores como hormônios sexuais, origens 

genéticas, interações sociais e estilo de vida também podem explicar os achados (Hiraga, 

2017).  

O estado civil é percebido na literatura como significativamente associado à 

sobrevida após o AVC (Dupre, et al, 2016). Estudos apontam que o maior número de 

acometidos por AVC está associado ao estado civil casado, logo as pessoas que possuem 

maior relação afetiva e de proteção tem melhor enfrentamento e aceitação da doença 

(Andersen et al., 2018). Este estudo apresenta concordância com a referência, logo 64,9% da 

amostra possui estado civil casado.  

A maior parte dos participantes do presente estudo apresenta baixa renda, compatível 

com o fato do local da coleta dos dados ser referência exclusiva para usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Com uma maior tendência de pacientes aposentados, que recebem um 

salário mínimo e são provedores do lar, possuindo moradia própria e de alvenaria. A carência 

de acesso a informações e aos serviços de saúde pode gerar aumento na chance de 

adoecimento, assim como, uma renda menor ou igual a um salário mínimo (Canuto, et al, 

2016; George, 2011; Oliveira, 2010), dados que corroboram o estudo de Dias (2006), 

realizado como pesquisa transversal, com 82 usuários em 12 Unidades de Saúde da Família da 

cidade de Divinópolis-MG, cuja prevalência foi de 622 reais como média da renda familiar. 

Os dados relacionados à etiologia do AVC demonstram que 67,9 % dos sujeitos da 

pesquisa informaram que possuem diagnóstico de AVC isquêmico. Tal achado revela um 

percentual menor em comparação aos estudos nacionais e internacionais, já que entre a 

classificação dos AVCs hemorrágico e isquêmico o último é mais frequente entre 80 e 85% 

dos casos (IHME, 2013; Brasil, 2017; Sá, 2009). Dentre os fatores de risco associados ao 

AVC descritos na literatura, é ressaltada a hipertensão arterial como um dos mais importantes 
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e mais fortemente correlacionados ao AVC (Falcão et al., 2006; Ribeiro, et al, 2012), como 

também o tabagismo, obesidade, diabetes melitos, dislipidemias, sedentarismo e índice de 

desenvolvimento humano (Brasil, 2014; Guarritano et al, 2011; Oliveira, 2006).  

A ocorrência de AVC mostrou-se crescente com o avançar da idade, acompanhando 

a elevação na incidência, em concordância com o trabalho de Rothwell et al. (2004), bem 

como nas estimativas estatísticas populacional e de adoecimento de outros estudos (OMS, 

2014; IBGE, 2008).   

Em relação às doenças crônicas, 85,7% da amostra relatam portar alguma DCNT e 

92,9% afirmam fazer uso regular de medicações, valor maior do que o descrito em pesquisa 

nacional, que retrata a prevalência de indivíduos que referiram ter pelo menos uma doença 

crônica não transmissível (DCNT) com o valor de 45,1% (Malta, 2015; Duncan, et al 2012). 

Para os indivíduos do sexo feminino, tal prevalência foi de 50,4%, e para o sexo masculino de 

39,2%. Neste estudo, 16 pacientes (57,1%) não apresentam limitações, divergindo de estudos 

prévios, mas sendo explicado por se tratar de pessoas em processo avançado de reabilitação. 

No que se refere ao grau de limitação intenso e/ou muito intenso para realização das 

atividades de vida diária, dentre as DCNT investigadas, o AVC (25,5%) ocupa o segundo 

lugar (Malta, et al, 2013; Rangel, et al, 2013).  

Os achados sobre dificuldade para agarrar objetos demonstram que 85,7% dos 

pacientes apresentam tal sequela, com o lado do corpo com menor capacidade após o AVC 

sendo o esquerdo, relatado por 53,6% dos acometimentos, que se mostra maior do que os 

parâmetros discutidos na literatura. Duncan e colaboradores (2015) afirmam que quarenta por 

cento dos pacientes com AVC sofrem com deficiências funcionais moderadas e 15% a 30% 

com incapacidade grave, dados corroborados e complementados por Lee e colaboradores 

(2018), que afirmam que a paralisia é uma das disfunções mais comuns, ocorrendo no lado 

contralateral à região do cérebro afetada.  

Em nosso estudo, a variável controle na eliminação vesical/intestinal aponta que 

60,7% dos pacientes tem um bom controle dessa função mesmo após sequelas do AVC.  A 

incontinência urinária (IU) é um problema comum após o AVC (Edwardes et al., 2005). Na 

fase aguda, afeta cerca de 50% dos sobreviventes (Kohler, et al, 2018), o que explica a 

porcentagem observada aqui, já que os pacientes são estáveis. Embora a IU se resolva de 

forma rápida e espontânea para alguns sobreviventes, para outros, este problema persiste, e 

um ano após o AVC um terço dos sobreviventes ainda apresenta algum grau de incontinência 

urinária (Tuong et al., 2016).  
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Sobre as características da independência funcional, 64,3% das pessoas referiram 

disfagia. Em geral se nos primeiros 10 dias após o AVC não houver o retorno de uma ingestão 

segura, o paciente pode levar até dois ou três meses para apresentar sinais de recuperação, 

com a ausência de retorno da deglutição em casos extremos (Cohen et al., 2016). O centro de 

reabilitação não disponibiliza esse atendimento. A disfagia tem um impacto significativo no 

aumento dos gastos com saúde, por causar risco de broncoaspiração, necessitando de exames 

como radiografias de tórax ou antibióticos para diagnóstica e tratamentos. Sobre sua 

frequência após o AVC, existe uma variação considerável entre os estudos, variando entre 

50% e 80% (Martino et al., 2005; Mourão et al., 2016; Brasil, 2013). 

A incapacidade funcional é um processo dinâmico e progressivo, que ocorre de 

forma aguda no AVC e está relacionada ao comprometimento das atividades físicas e mentais, 

impossibilitando a realização de atividades de forma autônoma e independente (Sthal, et al, 

2011). De acordo com estudos prévios, cerca de 50% dos sobreviventes de AVC, após 6 

meses de lesão, apresentam perda funcional em suas atividades de vida diária e atividade 

profissional, encontrando-se dependentes e/ou incapazes para a realização destas atividades 

(Albuquerque et al., 2011; Morais et al., 2012). 

A depressão representa o distúrbio emocional mais comumente vivenciado em 

pacientes acometidos por AVC, tendo sido descrita em até 1/3 dos doentes (Cai et al., 2019) e, 

quando associada a déficits cognitivos mais graves, torna mais difícil a reabilitação e aumenta 

o risco de morbimortalidade (Terroni et al., 2012). Em nosso estudo, a variável adaptação ao 

modo de vida atual apresentou um valor importante de 75% de pessoas que não aceitam o 

estado atual, um reflexo semelhante ao relatado em estudos anteriores, indicando que todas as 

dificuldades descritas pactuam para o sentimento de descontentamento e difícil adaptação 

para muitos pacientes de AVC (Ferraz et al., 2013; Terroni et al., 2012; Hadidi et al., 2017). 

No Brasil, não existem muitos estudos sobre a prevalência da doença e seu impacto 

social e só nos últimos anos e que projetos do Ministério da Saúde passaram a incluir as 

diretrizes de tratamento para as doenças cerebrovasculares.   
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7 CONCLUSÃO 

 

As características clínicas e epidemiológicas de destaque encontradas neste estudo 

revelam que, os pacientes em tratamento são equivalentes em ambos os sexos, de cor/raça 

branca e parda e apresentam sobrepeso. Em sua maioria, convivem em meio familiar com 

cônjuge e filhos, recebendo auxílio financeiro do governo, estão em idade produtiva, e que 

apresentam maior prevalência de AVCI, com sequelas hemiplégicas, na deglutição e 

eliminações fisiológicas.   

Os achados permitem uma observação epidemiológica inicial, podendo ser utilizados 

pela comunidade científica como norte para novos estudos, como também, pelas Secretarias 

do município e Estado para melhoria na assistência e intervenções. A compreensão desses 

achados, doa aos indivíduos e a comunidade, mais uma ferramenta para uso transdisciplinar a 

favor da assistência empregada com ética, humanização e baseada nos princípios do SUS.  
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ANEXO 

 

ANEXO A: Aprovação pelo CEP para realização da pesquisa  
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ANEXO B: Censo demográfico do IBGE 
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ANEXO C: Medida de Independência Funcional (MIF) 

 



50 

 

 
 

ANEXO D: Índice de Barthel 

 

Índice de Barthel 

Avaliação do grau de independência nas atividades da vida diária 

Nome:________________________________________________________  

 

1) Como você realiza as suas refeições ? 

( ) 10 – Independente. Capaz de comer por si só em tempo razoável. A comida 

pode ser cozida ou servida por outra pessoa.  

( ) 5 – Necessita de ajuda para se cortar a carne, passar a manteiga, porém é capaz 

de comer sozinho.  

( ) 0 – Dependente. Necessita ser alimentado por outra pessoa.  

2) Como você toma seu banho ? 

( ) 5 – Independente. Capaz de se lavar inteiro , de entrar e sair do banho sem ajuda 

e de fazê-lo sem que outra pessoa supervisione.  

( ) 0 – Dependente. Necessita de algum tipo de ajuda ou supervisão.  

3) Como você se veste ? (Parte superior e inferior do corpo) 

( ) 10 – Independente. Capaz de vestir- se e despir-se sem ajuda.  

( ) 5 – Necessita ajuda. Realiza todas as atividades pessoais sem ajuda mais da 

metade das tarefas em tempo razoável.  

( ) 0 – Dependente. Necessita de alguma ajuda.  

4) Como você realiza seus asseios ? 

( ) 5 – Independente. Realiza todas as atividades pessoais sem nenhuma ajuda; os 

componentes necessários podem ser providos por alguma pessoa.  

( ) 0 – Dependente. Necessita alguma ajuda.  

5) Como é sua evacuação ? 

( ) 10- Continente. Não apresenta episódios de incontinência.  

( ) 5 – Acidente ocasional. Menos de uma vez por semana necessita de ajuda para 

colocar enemas ou supositórios. 

 ( ) 0 – Incontinente. Mais de um episódio semanal.  
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6) Como é sua micção . Como você a realiza ? 

( ) 10 – Continente. Não apresenta episódios. Capaz de utilizar qualquer dispositivo 

por si só (sonda , urinol ,garrafa).  

( ) 5 – Acidente ocasional. Apresenta no máximo um episódio em 24 horas e requer 

ajuda para a manipulação de sondas ou de outros dispositivos.  

( ) 0 – Incontinente. Mais de um episódio em 24 horas. 

7) Como você vai ao banheiro ? 

( ) 10 – Independente. Entra e sai sozinho e não necessita de ajuda por parte de 

outra pessoa.  

( ) 5 – Necessita ajuda.Capaz de mover-se com uma pequena ajuda; é capaz de usar 

o banheiro. Pode limpar-se sozinho.  

( ) 0 – Dependente. Incapaz de ter acesso a ele ou de utilizá-lo sem ajuda maior. 

 

 8) Como você realiza as suas transferências (cama , poltrona , cadeira de rodas) ? 

( ) 15 – Independente. Não requer ajuda para sentar-se ou levantar-se de uma 

cadeira nem para entrar ou sair da cama.  

( ) 10 – Mínima ajuda. Incluindo uma supervisão ou uma pequena ajuda física. 

 ( ) 5 – Grande ajuda. Precisa de uma pessoa forte e treinada. 

 ( ) 0 – Dependente necessita um apoio ou ser levantado por duas pessoas. É 

incapaz de permanecer sentada.  

9) Como você realiza a deambulação (locomoção , caminhar) ? 

( ) 15 – Independente. Pode andar 50 metros ou seu equivalente em casa sem ajuda 

ou supervisão. Pode utilizar qualquer ajuda mecânica exceto andador. Se utilizar 

uma prótese, pode colocar a prótese nela e tirar sozinha.  

( ) 10 – Necessita ajuda. Necessita supervisão ou uma pequena ajuda por parte de 

outra pessoa ou utiliza andador.  

10) Como você realiza a subida e descida de escadas ? 

( ) 10 – Independente. Capaz de subir e descer um piso sem ajuda ou super visão de 

outra pessoa. 

 ( ) 5 – Necessita ajuda. Necessita ajuda e supervisão.  

( ) 0 – Dependente. É incapaz de subir e descer degraus.  

 

VALORES : Severa : < 45 pontos Grave : 45 – 49 pontos Moderada : 60 – 80 

pontos Leve : 80 – 100 pontos PONTUAÇÃO TOTAL :________ 
 

 



52 

 

 
 

 


