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Resumo 
Foram realizadas entrevistas com os pacientes 
e/ou familiares, exame físico e análise de 
prontuários. Em relação ao sexo, 22(58%) eram 
femininos e 16(42%) masculinos, a cor da pele 
25(66%) eram caucasianos e 13(34%) pele 
negra. A ocupação predominante foi de 
16(42%) aposentados. Em relação ao fator de 
risco isolado o mais encontrado foi 15(39%) 
HAS. Conclui-se que estes resultados poderão 
servir para a atuação da equipe multidisciplinar 
para prevenir a ocorrência do AVE, 
principalmente relacionados aos fatores de 
risco. 
 

Introdução 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser 

definido como déficit neurológico focal súbito, 

devido a uma lesão vascular, inclui lesões 

causadas por distúrbios da coagulação e 

hemodinâmicos, mesmo que não incida 

alterações detectáveis nas veias ou artérias 

(ANDRÉ, 2006). É uma das causas mais 

frequentes, na prática clínica, para os danos 

cerebrais. As lesões cerebrais podem resultar 

em alterações de linguagem e/ou fala. A afasia, 

geralmente decorrente de uma lesão focal, é 

um dos distúrbios de linguagem mais comuns. 

Como alterações de fala frequentemente 

encontradas pode - se considerar as apraxias e 

disartrias. Atualmente são escassas as 

pesquisas que apontem para o diagnóstico 

neurológico e o de linguagem mais prevalentes 

na população. A cada 100.000 pacientes que 

apresentam AVE isquêmico, 43 podem 

apresentar afasia neste primeiro insulto 

(ENGELTER, 2006). O AVE é uma doença 

comum e de grande impacto na saúde pública 

e constitui a segunda causa de morte em 

adultos. Como principais complicações tardias 

poderíamos citar déficits motores, 

incapacidades funcionais e distúrbios de 

linguagem (FUKUJIMA, 2010). Essa doença é 

a segunda maior causa de morte no mundo, 

com aproximadamente 5,7 milhões de casos 

por ano, caracterizando cerca de 10% de todos 

os óbitos mundiais (BOTELHO et al., 2016). 

Mais de 85% dessas mortes ocorrem em 

pessoas que vivem em países de baixa e média 

renda e um terço ocorre em pessoas com 

menos de 70 anos de idade (ARRAIS JUNIOR; 

LIMA; SILVA, 2016). Nos países ocidentais, é a 

terceira causa mais comum de óbito, ficando 

atrás apenas de doenças cardiovasculares e o 

câncer, sendo a maior causa de incapacidades 

neurológicas em adultos (MAZZOLA et al., 

2007). Quanto aos fatores de risco, são 

considerados fatores não modificáveis: a 

hereditariedade, idade, o sexo e a raça, sendo 

que o sexo masculino e a raça negra 

apresentam maior incidência de AVE 

isquêmico. Entre os fatores de risco 

modificáveis, a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) é o principal deles, os diabéticos, 

aterosclerose, cardiopatas, tabagistas, 

estilistas, sedentarismo e o uso de 

anticoncepcionais orais são também 

considerados fatores de risco (MAZZOLA et al., 

2007; CASTRO et al., 2009). Já no que diz 

respeito às consequências do AVE, podem ser 

citados as sequelas dependendo do grau da 

debilidade e da região lesionada. As 

consequências podem ser divididas em cinco 

principais grupos de déficit de funções: as 

funções motoras, sensoriais, cognitivas, 

comunicativas e emocionais (BARROS; 

PASSOS; NUNES, 2012). 

Objetivo 
Identificar e caracterizar o perfil 

sociodemográfico e clínico de pacientes com 

acidente vascular encefálico internados em um 

centro de terapia intensiva e enfermaria 
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neurológica de um hospital filantrópico do 

interior do estado de São Paulo. 

Materiais e Métodos  
Trata-se de uma pesquisa de campo, 

descritiva, prospectiva e observacional com 

análise quantitativa de dados. Foram realizadas 

entrevistas com os pacientes que tiveram o 

diagnóstico de AVEi e AVEh e/ou familiares, 

exame físico e análise do prontuário no qual 

analisaram- se as seguintes variáveis: gênero, 

cor da pele, faixa etária, nível de escolaridade, 

ocupação, tipo do AVE, fator de risco e 

principais sinais e sintomas, no período de 

fevereiro a outubro de 2017, internados no 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) e enfermaria 

neurológica de um hospital filantrópico, na 

cidade de Ribeirão Preto – SP. As análises dos 

dados foram realizadas de forma descritiva e 

foram relacionados através de planilhas no 

Excel 2013. No critério de inclusão foram 

incluídos apenas paciente do SUS, internados 

na enfermaria neurológica ou no Centro de 

Terapia Intensiva e ter o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

assinado pelo paciente ou pela família. Foram 

excluídos pacientes sequelados de AVE. A 

pesquisa foi encerrada em casos de alta, 

transferência ou óbito do paciente. O hospital 

filantrópico também é um hospital escola e 

conta com a ajuda financeira de um centro 

universitário, a fim de disponibilizar setores 

para os alunos estagiarem durante a graduação 

de vários cursos na área da saúde. 

Especificamente, o CTI que também é um 

campo de estágio para os alunos, recebe vários 

tipos de pacientes com diversas patologias 

como cardiologia, nefrologia, neurologia, 

traumatologia, ortopedia, entre outros. Porém a 

área predominante é a de neurologia e 

neurocirurgia devido à grande demanda de 

pacientes com patologias nessa área. A maioria 

dos pacientes são atendidos pelo SUS sendo 

no total a taxa de ocupação de 90% ao mês. Já 

a enfermaria neurológica atende apenas o SUS 

e conta com 11 leitos onde internam pacientes 

provenientes da CTI, Centro Cirúrgico e 

eletivos para algum procedimento, todos na 

área de neurologia e neurocirurgia com 

diagnósticos como AVE, hemorragia subdural 

aguda (HSA), hemorragia subdural (HSD), 

aneurismas, dentre outros, sendo a taxa de 

ocupação de 85% ao mês. O projeto de 

pesquisa foi encaminhado para a Plataforma 

Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos de acordo com 

todos preceitos éticos exigidos número do 

Parecer: 2.150.260. 

Resultados e Discussões 
Foram avaliados 38 pacientes, cuja faixa etária 

predominante foi de 60 a 79 anos (58%). Em 

relação ao sexo, 22(58%) eram femininos e 

16(42%) masculinos, a cor da pele 25(66%) 

eram caucasianos e 13(34%) pele negra. As 

ocupações predominantes foram de 16(42%) 

aposentados, seguido de 13(34%) donas de 

casa e 3(8%) desempregados. Quanto ao nível 

de escolaridade 15(39%) cursaram o 1º 

incompleto, 11(29%) o 2º completo e 8(21%) 

são analfabetos. Quanto ao estado civil 

predominou com 20(53%) casados. Em relação 

ao fator de risco isolado o mais encontrado foi 

15(39%) HAS seguido de 8(21%) usuários de 

tabaco e 2(5%) Doenças Cardíacas. Quanto 

aos tipos de AVEs, 22(58%) foram isquêmicos 

e 16(42%) Hemorrágicos (veja Tabela 1).  

Tabela 1 - Caracterização dos pacientes com 

Acidente Vascular Encefálico em uma Unidade 

de Terapia Intensiva e Neurológica. 

Variáveis n f 

Sexo Feminino 22 58% 

Cor da Pele (Branca) 25 66% 

Faixa Etária (60 – 79 anos) 22 58% 

Nível Escolaridade (1ºgrau 

incompleto) 11 29% 

Aposentados 16 42% 

Tipo de AVEi 22 58% 

Hipertensão Arterial Sistêmica 15 39% 

Tabagismo 8 21% 

Doenças Cardíacas 2 5% 
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Os sinais e sintomas do AVE apresentados 
pelos pacientes coletados estão demonstrados 
na figura abaixo (veja Figura 1). 
 
Figura 1- Sinais e sintomas identificados no 
exame físico após 24 horas da constatação 
do Acidente Vascular Encefálico dos 
pacientes em uma Unidade de Terapia 

Intensiva e Neurológica. 

 

Os sinais apresentados no momento do AVE 

referidos pelos pacientes e/ou familiares foram: 

❑ 6(26%) desmaio; 

❑ 5(21,5%) paresia de um lado; 

❑ 2(8,7%) fraqueza muscular; 

❑ 10(43,8%) outros, (cefaleia, tontura, 

afasia, cervicalgia, confusão mental, etc).   

Segundo a literatura de O’Sullivan (2004) 

aponta o AVE como sendo predominante no 

gênero masculino indo contra aos dados da 

pesquisa que mostra o perfil dos pacientes 

constituído de mulheres. Com relação à raça 

dos indivíduos, 78% da amostra se 

caracterizaram por pacientes de raça branca, 

se opondo aos dados demonstrados na 

literatura, os quais citam uma maior incidência 

de AVE na raça negra. A predominância foi o 

AVE Isquêmico indo de encontro aos dados 

mostrados por outros estudos (PEREIRA, 

2004). Bruno et al., em 2000 observou em seu 

estudo com 147 pacientes que 68,4% deles 

tinham sofrido AVE isquêmico e 31,6%, 

hemorrágico. Entre os principais sinais iniciais 

foram desmaio e paresia de um lado, e os sinais 

e sintomas após 24 horas foram sensação de 

fraqueza e distúrbio na fala. Entre os fatores de 

risco Pereira (2004) concordam que a HAS é 

um fator de risco predominante, indo de 

encontro com os dados encontrado neste 

estudo. 

Conclusão 
Conclui-se que estes resultados poderão servir 

para a atuação da equipe multidisciplinar para 

prevenir a ocorrência do AVE, como a 

intensificação dos programas de prevenção a 

doenças crônicas não transmissíveis, com foco 

no controle da hipertensão arterial sistêmica, e 

mudanças de hábitos como perda de peso, 

alimentação saudável, realização de atividades 

físicas, combate ao tabagismo, etilismo e uso 

de drogas, pois, a melhor maneira para a 

eficácia no tratamento é prevenindo os fatores 

de risco. 
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