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Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico em Adultos Jovens
Hemorrhagic Stroke in Young Adults
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RESUMO
Objetivo: O acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) é um fardo para os jovens devido às suas altas mortalidade e
incapacidade. Apesar de incomum, há uma tendência ao aumento na sua incidência, em especial pela alta prevalência de
fatores de risco. Esse estudo procura identificar as características epidemiológicas dos adultos jovens acometidos por AVCH.
Métodos: Foram analisados 49 pacientes com idade entre 20 e 45 anos e diagnóstico de AVCH, entre julho de 2012 e abril
de 2015. Resultados: Foram 37 (75,5%) do sexo masculino e 12 (24,5%) do sexo feminino, com idade média de 39,5 anos. A
hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi o fator de risco mais prevalente (55,1%). Não foram encontrados casos associados ao
tabagismo. AVCH secundário a malformações arteriovenosas (MAV) e ao uso de drogas simpaticomiméticas foram10,2% e 8,1%,
respectivamente. A região lobar (46,9%) foi a mais acometida. A taxa de mortalidade foi de 49%, com 24,5% sobrevivendo sem
apresentar sequelas. Conclusões: O subdiagnóstico e o baixo controle da HAS no Brasil devem destacá-lo entre os fatores de
risco do AVCH. O aumento no consumo de drogas simpaticomiméticas também eleva sua importância. São necessárias medidas
de saúde pública para a prevenção do AVCH entre os jovens.
Palavras-chave: Acidente vascular hemorrágico; Hemorragia intracerebral; Fatores de risco; Hipertensão arterial sistêmica;
Tabagismo; Drogas simpaticomiméticas.
ABSTRACT
Objective: The hemorrhagic stroke (HS) is a burden for young people due to its high mortality and disability. Although uncommon,
there is a tendency to increase in incidence, especially by the high prevalence of risk factors. This study seeks to identify the
epidemiological characteristics of young adults affected by HS. Methods: We analyzed 49 patients aged between 20 and 45 years
and with hemorrhagic stroke diagnosis between July 2012 and April 2015. Results: By sex, there were 37 (75.5%) males and 12
(24.5%) female. Mean age was 39.5 years. Systemic arterial hypertension (SAH) was the most prevalent risk factor (55.1%). There
were no cases associated with smoking. Hemorrhagic stroke secondary to arteriovenous malformations (AVM) and the use of
sympathomimetic drugs were 10.2% and 8.1%, respectively. The lobar (46.9%) was the most affected region. The mortality rate
was 49%, with 24.5% surviving without presenting sequels. Conclusions: The under-diagnosis and under control of hypertension
in Brazil should distinguish them among the risk factors of HS. The increase in consumption of sympathomimetic drugs also rises
its importance. Public health measures are necessary for the prevention of hemorrhagic stroke among young people.
Key words: Hemorrhagic stroke; Intracerebral hemorrhage; Risk factors; Hypertension; Smoking; Sympathomimetic drugs.

Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é responsável pela
segunda maior causa de morte13 e a terceira principal causa
de incapacidade por anos de vida perdidos nas últimas
duas décadas16. Sua incidência na população mais jovem é
considerada baixa, no entanto, é maior do que a de outras
doenças neurológicas incapacitantes15, além de ser observada
uma tendência ao aumento de incidência em indivíduos entre 20
e 45 anos de idade 4, 10. O acidente vascular cerebral hemorrágico
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(AVCH) intraparenquimatoso, também chamado de hemorragia
intracerebral (HIC), corresponde a cerca de 5% a 15% do total de
casos de AVCH 10, mas nos adultos jovens essa proporção se eleva
entre 21% a 78% dos casos devido a uma menor prevalência de
doença aterosclerótica, principal fator de risco para AVC isquêmico,
e a uma maior ocorrência de HIC sedundária a malformações
arteriovenosas (MAV) e ao uso de drogas simpaticomiméticas7, 15.
A HIC tem maior incidência na etnia afro-americana21 e no gênero
masculino, na proporção de 2:1 a 3:1 feminino, porém esta relação
se inverte em idades mais avançadas5, 24. Dentre os fatores de
risco, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o mais prevalente,
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seguido pelo etilismo e pelo tabagismo7. Além disso, os pacientes
mais jovens têm fatores de risco especiais inerentes a elementos
genéticos e ambientais, tais como anormalidades cardíacas,
trombofilia, enxaqueca e uso de drogas ilícitas15. As localizações
mais comuns da HIC são: lobos cerebrais (35-40%), gânglios da
base (30-35%), tálamo (5-10%), cerebelo (3-8%), ventrículos (12%), tronco cerebral (1-1,5%) e múltipla (10-12%)9, 22.

Os principais sinais e sintomas presentes na admissão do paciente
foram paresia/parestesia (49,0%), pico hipertensivo (46,9%) e
rebaixamento do nível de consciência (38,8%). Dentre os menos
presentes estão rigidez nucal (6,1%), hipertermia (6,1%) e
midríase/anisocoria (10,2%) (Tabela 1).
Tabela 1. Sinais e sintomas presentes no quadro clínico da admissão de adultos
jovens com AVCH.

O estudo do AVCH em adultos jovens entre 20 e 45 anos é importante
na compreensão da sua fisiopatologia e no auxilio à sua detecção
precoce, contribuindo para a elaboração de estratégias de saúde
pública voltadas à detecção e controle dos fatores de risco, bem como
a inclusão de estudos de rastreio em indivíduos susceptíveis7,10,15.

QUADRO CLÍNICO NA ADMISSÃO

O objetivo deste trabalho foi identificar as características
epidemiológicas dos pacientes adultos jovens com diagnóstico
de HIC.

Pacientes e Métodos
Realizou-se um estudo prospectivo, descritivo e transversal,
baseado na análise de 49 pacientes admitidos no serviço
de urgência do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE),
Brasil, no período entre julho de 2012 e abril de 2015. Foram
selecionados os pacientes com idade entre 20 e 45 anos
com diagnóstico de AVCH confirmado através de exame
neurológico compatível com exame de neuroimagem por
tomografia computadorizada. Os dados foram obtidos através
da análise dos prontuários dos pacientes. Foram excluídos
os pacientes com HIC secundária a TCE recente (< 1 ano),
aneurisma cerebral, AVCI com transformação hemorrágica e
neoplasias primária ou secundária, além daqueles com idade
superior a 45 anos e inferior a 20 anos.
Foram coletados dados relativos à idade, sexo, quadro clínico
na admissão, fatores de risco associados, localização e
prognóstico em 30 dias.

Resultados
Foram analisados 49 pacientes com idades entre 20 e 45 anos
(média de 39,5 anos), sendo 12 do sexo feminino (24,5 %) e 37
do sexo masculino (75,5%).
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Nº DE PACIENTES

%

ECGl de 13 a 15

16

32,6

ECGl de 9 a 12

14

28,6

ECGl de 3 a 8

19

38,8

Afasia

9

18,4

Escala de coma de Glasgow (ECGl)

Paresia/ parestesia

24

49,0

Cefaleia intensa

15

30,6

Náuseas/vômitos

10

20,4

Pico hipertensivo

23

46,9

Crise convulsiva

11

22,4

Midríase/anisocoria

5

10,2

Rigidez nucal

3

6,1

Hipertermia

3

6,1

Entre os fatores de risco identificados, houve predominância
da hipertensão arterial sistêmica (55,1%), seguida pelo etilismo
(6,1%). Não houve pacientes com histórico de tabagismo
(Tabela 2).

Tabela 2. Fatores de risco identificados em adultos jovens com AVCH.
FATORES DE RISCO

Nº DE PACIENTES

%

AVC prévio

3

6,1

HAS

27

55,1

Etilismo

6

12,2

Tabagismo

0

0

Diabetes mellitus

4

8,1

Doença renal crônica

3

6,1

Cefaleia recorrente

4

8,1

Trombofilia

1

2,0

TCE prévio

2

4,0
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Ainda foram observados casos de HIC secundários a MAV (n=5;
10,2%), uso de simpaticomiméticos (n=4; 8,1%), coagulopatia
por leucemia (n=2; 4,0%), eclâmpsia (n=1; 2,0%) e trombose de
seio venoso (n=1; 2.0%).
A HIC de localização supratentorial ocorreu em 87,7% dos
casos, sendo mais presente na região lobar (46,9%). Houve
apenas 1 caso de AVCH cerebelar (Tabela 3).
Tabela 3. Região encefálica acometida pelo AVCH em adultos jovens.
LOCALIZAÇÃO

Nº DE PACIENTES

%

Lobar

23

46,9

Parietal

7

14,3

Temporal

9

18,3

Frontal

6

12,2

Occiptal

1

2,0

Tálamo

19

38,8

Putame

13

26,5

Cerebelo
Tronco encefálico
Intraventricular

1
5
16

2,0
10,2
32,6

Quanto ao prognóstico em 30 dias, 49,0% (n=24) dos pacientes
foram a óbito, 4% (n=2) mantiveram-se internados e 46,9%
(n=23) obtiveram alta, sendo que destes 52,2% (n=12) não
manifestavam sequelas.

Discussão
Nos adultos jovens, a fisiopatologia e a etiologia do AVCH
são diferentes e o conhecimento adquirido a partir de pesquisa
nem sempre pode ser aplicado, já que em geral foi obtido
na população mais idosa25. Devido ao pequeno número de
pacientes e período de estudo limitado, é difícil obter dados
estatisticamente significativos, o que torna insuficientes os
estudos existentes neste grupo de pacientes7. Além disso, eles
são heterogêneos em suas metodologias, trazendo dificuldades
na comparação dos dados publicados, devido à variação da
idade adotada, dos critérios diagnósticos, do tempo de estudo e
das etnias observadas15, 25.
Foi observada uma relação de incidência entre os sexos de 75,5%
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em homens para 24,5% em mulheres, o que vai de acordo com
os trabalhos que mostram uma maior ocorrência de AVCH em
homens, principalmente quando em idades mais jovens 5,24, algo
próximo ao encontrado. Não foram avaliados dados em relação
à etnia dos pacientes, mas é de conhecimento que essa proporção
tende a ser maior na etnia afro-americana 21. Já em relação à idade,
foi encontrada uma média de 39,5 anos, o que evidencia que mesmo
entre essa faixa etária, há uma predição para maior ocorrência de
episódios de AVCH próximo às idades avançadas6-8,11.
Não existem trabalhos discutindo o quadro clínico apresentado
na admissão dos pacientes com AVCH nessa faixa etária, mas o
encontrado foi compatível ao observado nos casos em qualquer
faixa etária3. Entretanto, houve uma maior ocorrência de crises
convulsivas, em 22,4% dos casos, quando em idade geral varia
entre 2,8% a 18,7% dos pacientes 29, o que pode ser explicado por
uma maior ocorrência de hemorragia de localização lobar entre
os jovens17, 20. Ainda quanto à localização, houve concordância
com os demais estudos, que mostram variação próxima ao
encontrado em adultos jovens7,12,23,26.
Dentre os fatores de risco, a HAS ocupou posição de destaque,
estando presente em 55,1%, dos casos. Essa prevalência foi
maior que nos demais estudos, que variam entre 11% a 30% 2, 7,
11, 12, 23, 26
. Isso talvez possa ser explicado pela sua alta prevalência
no Brasil, associada à grande parcela de hipertensos que não são
diagnosticados nem tratados adequadamente18,19. Importante
ressaltar que apesar do tabagismo constituir um dos principais
fatores de risco1,23, não foram relatados casos associados a ele
no estudo, o que pode estar associado à queda no consumo de
tabaco no Brasil evidenciada nos últimos anos14.
MAV (10,2%) e uso de drogas simpaticomiméticas (8,1%) tiveram
destaque entre as causas secundárias de AVCH nos jovens. A
primeira ocorreu numa proporção menor que o esperado2,7,12,23,26,
talvez pelo aumento na incidência de HIC hipertensiva. Apesar
disso, a segunda ocorreu com proporção levemente superior ao
encontrado nos demais estudos12,23,26, o que pode evidenciar um
aumento mundial no consumo delas entre os jovens28.
O prognóstico encontrado evidenciou alta taxa de mortalidade
entre os casos (49%), o que não condiz com os demais estudos, que
variam entre 8% e 27%2,12,23, porém é o mais esperado para os casos
de HIC relacionados a HAS 23, que foram predominantes nesse
estudo. Entre os pacientes que sobreviveram, a maioria (52,2%)
não apresentou sequelas, algo esperado, já que os pacientes jovens
apresentam melhor recuperação após o quadro agudo7, 27.
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CM, Maraire JN, et al. A quality-of-life instrument for young
hemorrhagic stroke patients. Stroke. 2001;32(3):687-695.

Conclusão
9.

Mesmo em pacientes jovens, a alta prevalência de HAS como
fator de risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares é
capaz de impactar no aumento da incidência de um evento raro
como o AVCH nessa faixa etária. Portanto, o controle da pressão
arterial não pode ser negligenciado. Outro fator de alarme para
saúde pública é o aumento de casos relacionados ao uso de
drogas simpaticomiméticas com potencial de abuso entre os
jovens. As estratégias de conscientização da população quanto
ao tabagismo, presentes há mais de uma década no Brasil, já
apresentam dados positivos com a redução da ocorrência
de eventos cardiovasculares, entre eles a HIC. O impacto
socioeconômico em relação à alta morbimortalidade relacionada
ao AVCH indica a importância de se adotar estratégias para a sua
prevenção primária.
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