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RESUMO
O acidente vascular encefálico (AVE) é caracterizado pelo desenvolvimento rápido de distúrbios neurológicos focais e ou coma.
Temos como objetivo realizar uma revisão narrativa das publicações que tratam dos fatores de risco para o desenvolvimento do AVE
isquêmico em nossa população e da abordagem desta patologia pelo sistema público de saúde no Brasil. Trata-se de uma revisão
narrativa de trabalhos publicados nos últimos dez anos na base de dados do Medline. Foram encontrados 18 trabalhos, sendo 6
excluídos, totalizando 12 artigos. Os principais fatores de risco são a fibrilação atrial, hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão
arterial sistêmica, sedentarismo, tabagismo, baixos níveis de LDL, estenose carotídea, diabetes e ingestão alcoólica excessiva. A
maioria dos casos é diagnosticada e conduzida no serviço de saúde pública, mas não recebe um tratamento adequado e a prevenção
primária e secundária não é eficaz.
Palavras-chave: Políticas públicas; Acidente vascular cerebral; Saúde pública; Transtornos cerebrovasculares; Estratégia saúde da
família
ABSTRACT
Stroke is characterized by the rapid development of focal neurological disorders and/or coma. We aim to conduct a narrative review of
the publications that deal with the risk factors for the development of ischemic stroke in our population and the approach of this pathology
by the public health system in Brazil. This narrative reviews works published in the last ten years in the Medline database. We found 18
papers, with 6 excluded, in a total of 12 articles. The main risk factors are atrial fibrillation, left ventricular hypertrophy, systemic arterial
hypertension, sedentary lifestyle, smoking, low levels of LDL, carotid stenosis, diabetes and excessive alcohol intake. Most cases are
diagnosed and conducted in the public health service, but are not properly treated and primary and secondary prevention is not effective.
Key-words: Public policy; Stroke; Public health; Cerebrovascular disorders; Family health strategy

Introdução
O acidente vascular encefálico (AVE) é caracterizado pelo
desenvolvimento rápido de distúrbios neurológicos focais
ou coma que duram mais de 24 horas ou conduzem à morte
sem outra causa aparente que não a de origem vascular. É
classificado em dois grandes grupos: AVE isquêmico (AVEi)
e o AVE hemorrágico (AVEH)1,2.
O mais frequente, com cerca de 85% dos casos, é o AVEi, que

se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo (obstrução
arterial por trombos ou êmbolos) em uma determinada área do
encéfalo. No Brasil, o AVEi representa 53% a 85% dos casos1.
O AVEi é uma patologia com elevada prevalência e com
repercussões severas nos indivíduos afetados. Cerca de 30-60% dos
sobreviventes apresentam algum grau de incapacidade funcional3.
Ocorre em todos os países do mundo, independentemente de
suas condições socioeconômicas, mas dois terços das mortes
acontecem em nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.
As doenças cerebrovasculares (DCV) são as principais causas de
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óbito no nosso país, sendo a maior taxa de mortalidade, por idade
ajustada, entre as nações da América Latina3,4,5,6.
No Brasil, o acesso à saúde é universal e integral. Três quartos
da população utilizam somente a saúde pública e o restante
tanto a pública quanto a privada. O que faz os serviços de
saúde oferecidos pelo estado serem largamente utilizados7.
Existem poucas publicações nacionais a respeito das condições
de diagnóstico, tratamento e seguimento desta patologia em
nossa rede pública de saúde. E estas pesquisas foram realizadas
em grandes centros e cidades brasileiras, não refletindo a
realidade do restante de nosso território, uma vez que 43%
de nossos habitantes vivem em regiões economicamente
desprivilegiadas no norte, nordeste e centro-oeste, não tendo
acesso a condições ideais de saúde4.
Temos como objetivo realizar uma revisão das publicações que
tratam dos fatores de risco para o desenvolvimento do AVEi em
nossa população e das condições de diagnóstico, tratamento e
prevenção disponibilizadas pelo sistema público de saúde no Brasil.

Resultados
Estudos Selecionados:
Dos 299 artigos encontrados no MedLine utilizando as palavraschaves, apenas 18 satisfizeram os critérios de inclusão. Destes,
6 foram excluídos: dois deles eram artigos duplicados, dois
apenas o abstract foi acessado, um artigo de relato de caso
e um de revisão sistemática da literatura. Portanto, apenas 12
artigos foram utilizados nesta revisão (Figura 1).
Características dos Estudos:
Foram encontrados dois artigos que descreveram os fatores de
risco para AVEi na população brasileira (Tabela 1).
Dois trabalhos relataram sobre medidas de prevenção primária
e um sobre prevenção secundária no sistema de saúde publico
brasileiro (Tabela 1) .
Quatro trabalhos avaliaram a influência do Programa Saúde
da Família na diminuição do número de casos novos e/ou da
morbimortalidade por AVEi no Brasil (Tabela 1).

Metodologia

Quatro trabalhos descreveram sobre a mortalidade por acidente
vascular encefálico isquêmico no Brasil (Tabela 1).

Trata-se de uma revisão narrativa de artigos sobre acidente vascular
encefálico isquêmico no sistema de saúde público brasileiro,
armazenados na base de dados do MedLine e que tenham sido
publicados entre Janeiro de 2007 e Janeiro de 2017.

Um artigo avaliou a influência da disponibilidade de unidades de
terapia intensiva e da realização de tomografias de crânio sobre
a mortalidade no sistema de saúde público brasileiro (Tabela 1).

Foram utilizados os seguintes Mesh terms: “public policies” OR
“public health” OR “family health strategy” AND “cerebrovascular
disorders” OR “stroke” AND Brazil.

Outro artigo descreveu sobre a experiência de Unidade de
AVEi no sistema de saúde publico brasileiro (Tabela 1).

Os critérios de inclusão foram: a) estudos publicados em Inglês
ou Português; b) artigos que citassem os principais fatores de risco
para o AVEi na população brasileira; c) trabalhos que descrevessem
e ou analisassem as formas de prevenção primária ou secundária
do AVEi no sistema de saúde público brasileiro e d) trabalhos que
descrevessem e ou analisassem as formas de diagnóstico, tratamento
e seguimento do AVEi no sistema de saúde público brasileiro.
Os critérios de exclusão foram: a) artigos cujos textos não foram
disponibilizados de forma completa ou que somente tinham os
resumos/abstracts disponíveis; b) publicações duplicadas; c)
revisões da literatura; d) relatos ou série de casos e e) editoriais ou
cartas ao editor.
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Tabela 1. Sumário das características encontradas nos estudos selecionados
Autor
Baptista et
al.

Ano
2008

Jornal
Cad. Saúde Pública

Conclusões
Não mostrou uma boa capacidade de
prevenção primária do PSF, uma vez que
menos da metade dos portadores de
fatores de risco para AVE eram
examinados regularmente e tinham suas
pressões aferidas e anotadas nos
prontuários.

Xavier et al.

2008

Ciência & Saúde Coletiva

Idosos acompanhados no PSF do
município de Florianópolis, Santa
Catarina, apresentaram menor incidência
de doenças cerebrovasculares e
cardiovasculares, independentemente de
sexo, idade, tabagismo, hipertensão
arterial, diabetes, obesidade e
sedentarismo quando da análise
multivariada dos dados.

Macinko et
al

2010

Health Affairs

Ocorreu uma redução de 31% nas
internações por AVE no sexo feminino e
de cerca de 5% entre o sexo masculino
após a criação do PSF.

Rolim et al.

2011

Cad. Saúde Pública

Entre os pacientes com AVEi tratados no
SUS: 71% não realizaram TC e 6%
tiveram acesso a UTI. Mortalidade: 61,8%
entre os tratados sem UTI e 41,8% entre
os que não realizaram TC.

Carvalho et
al.

2011

Stroke

Predomínio do sexo feminino, 51,8% dos
casos, e uma média de idade de 67,7
anos entre os indivíduos com AVE na
rede hospitalar do município de
Fortaleza. O AVEi foi o mais prevalente
(72,9%). Principais fatores de risco:
hipertensão arterial, diabetes, tabagismo,
dislipidemia, fibrilação atrial e estenose
da artéria carótida.

Garritano et
al.

2012

Arq Bras Cardiol

Entre 2000 e 2009 houve uma queda
linear na mortalidade por doenças
cerebrovasculares na faixa etária entre
30 e 49 anos e em especial no sexo
feminino.

Cabral et al.

2012

American Journal of
Public Health

Um estudo de coorte evidenciou que os
indivíduos com AVEi que realizaram pelo
menos dois atendimentos no PSF
apresentaram menor recorrência de
doenças cerebrovasculares do que os
pacientes atendidos de outra forma.

Mallmann et
al.

2012

PLoS ONE

Em uma comunidade no Sul do Brasil,
fibrilação atrial, hipertrofia ventricular
esquerda, hipertensão arterial sistêmica,
sedentarismo, tabagismo, baixos níveis
de LDL, estenose carotídea, diabetes e
ingestão alcoólica excessiva
representaram 99% de todos os fatores
de risco para o AVEi.

Rocha et al.

2013

Arq Neuropsiquiatr

Um estudo de coorte retrospectivo no
Hospital Santa Marcelina, São Paulo,
evidenciou a redução na incidência de
óbitos entre os pacientes atendidos em
UAVE, quando comparadas as taxas de
mortalidade antes e depois da instalação
desta unidade no hospital.

Lotufo et al.

2013

Rev Saúde Pública

A sobrevida até quatro anos após o
episódio foi menor entre pardos e negros
comparada aos brancos, após ajustes
por sexo, idade e posição
socioeconômica.

Goulart et al.

2013

BMC Neurol.

No município de São Paulo foi
evidenciado uma maior taxa de
mortalidade por AVEi, no período de
1999 e 2001, entre negros do que em
pardos e brancos.

Copstein et
al.

2013

Arq Neuropsiquitria

Idade avançada e presença de doença
cerebrovascular prévia são fatores de
risco importantes para AVE.

PSF: PSF: Programa Saúde da Família. AVE: Acidente Vascular Encefálico. AVE: Acidente Vascular Encefálico
Isquêmico. UAVE: Unidade de Acidente Vascular Encefálico.
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Discussão
Carvalho et al. publicaram uma coorte prospectiva e
multicêntrica com 3294 pacientes e evidenciaram um
predomínio do sexo feminino, com 51,8% dos casos, e uma
média de idade de 67,7 anos entre os indivíduos com AVE
atendidos na rede hospitalar do município de Fortaleza. O AVEi
foi o mais prevalente (72,9%), seguido pelo AVEH (15,2%),
pela hemorragia subaracnóidea (6%), ataque isquêmico
transitório (3%) e as formas indeterminadas (2,9%)4.
Entre os principais fatores de risco podemos destacar hipertensão
arterial sistêmica, diabetes, tabagismo, dislipidemia, fibrilação
atrial e estenose da artéria carótida. Segundo Copstein et al. a
idade avançada e a presença de doença cerebrovascular prévia
também são fatores de risco importantes4,5.
Em um estudo de caso controle realizado em uma comunidade
no Sul do Brasil, fibrilação atrial, hipertrofia ventricular
esquerda, hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo,
tabagismo, baixos níveis de LDL, estenose carotídea, diabetes
e ingestão alcoólica excessiva representaram 99% de todos os
fatores de risco para o AVEi3.
Existem trabalhos que apontam que mais de 40% dos pacientes
tiveram um AVEi prévio, incidência bem acima a de outros
países, inclusive da América Latina. Isto pode ser decorrente
de fatores genéticos, ambientais ou socioculturais de nossa
população. Entretanto, deve ter como principal causa a baixa
qualidade das medidas de prevenção secundária da saúde
brasileira5.
No estudo de Carvalho et al. menos de 10% dos pacientes
foram submetidos a avaliação da existência de doenças
cardioembólicas ou ateroescleróticas durante a internação
hospitalar. Além disto o pequeno número de aparelhos de
ultrassonografia e ecocardiograma disponíveis na rede pública
e a distribuição irregular de medicamentos antihipertensivos,
antiagregantes plaquetários, antiarrítmicos e anticoagulantes
orais que não atendem a demanda, favorecem o elevado
número de recidivas em nosso país4.
A heterogeneidade das várias regiões brasileiras com relação
aos aspectos socioeconômicos, étnicos, hábitos alimentares
e até mesmo as doenças endêmicas, como a Doença de
Chagas, podem evidenciar novos fatores de risco modificáveis
ou não. Há, portanto, a necessidade de mais estudos para o
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desenvolvimento de estratégias regionais de prevenção e
combate a esta doença5.
Embora escassos, os estudos epidemiológicos brasileiros
mostram uma elevada mortalidade e alta taxa de morbidade entre
os sobreviventes, principalmente sequelas motoras, depressão
e demência5. A elevada morbimortalidade desta doença traz
impactos econômicos significativos, mas infelizmente em
nosso país estes dados são desconhecidos. Nos Estados Unidos,
no ano de 2008, o custo do tratamento e reabilitação destes
pacientes foi de cerca de 18,8 bilhões de dólares e a perda de
produtividade estimada de aproximadamente 15,5 bilhões de
dólares5. Isto pode nos ajudar a estimar o quanto erário público
brasileiro deve gastar anualmente com esta patologia e o quanto
a falta de dados precisos impedem investimentos adequados.
O artigo de Lotufo et al. evidenciou no município de São
Paulo uma maior taxa de mortalidade por AVEi, no período
de 1999 e 2001, entre negros do que em pardos e brancos8.
O estudo EMMA, identifcou que a sobrevida até quatro anos
após o episódio foi menor entre pardos e negros comparada aos
brancos após ajustes por sexo, idade e posição socioeconômica9.
Apesar da elevada taxa de mortalidade brasileira, existem
muito poucos trabalhos publicados a respeito de nossas
experiências com a prevenção, tratamento e reabilitação de
doenças cerebrovasculares. O que contrasta com o progressivo
aumento do número de publicações científicas nacionais e
com o êxito de outros programas governamentais, como o de
combate a AIDS e do Programa Nacional de Imunizações10.
Na tentativa de diminuir o número de mortes e de seqüelas,
novas estratégias de prevencão primária e secundária devem
ser adotadas pelos gestores. No Brasil, em 1994 o Sistema
Único de Saúde foi reorganizado para priorizar um novo
modelo de cuidados denominado de Programa Saúde da
Família (PSF). Este programa é centrado na família e permite
que a comunidade tenha acesso a uma equipe multiprofissional
encarregada na promoção da saúde. Atualmente o PSF atende
mais de 100 milhões de pessoas e cobre mais de 90% dos
municípios brasileiros2,11,12.
Ainda não há evidências suficientes para afirmar a sua
eficiência na prevenção primária ou secundária de AVE. No
entanto, Cabral et al. realizaram um estudo de coorte em
Joinvile, Santa Catarina, com 241 pacientes, durante seis anos,
e evidenciaram que os indivíduos com AVEi que realizaram
pelo menos dois atendimentos utilizando a estratégia de saúde
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da família apresentaram estatiscamente menor recorrência de
doenças cerebrovasculares do que os pacientes atendidos de
outra forma6.
O trabalho de Xavier et al. demostrou, em uma coorte histórica
com 715 pacientes, que idosos acompanhados no PSF do
município de Florianópolis, Santa Catarina, apresentaram menor
incidência de doenças cerebrovasculares e cardiovasculares,
independentemente de sexo, idade, tabagismo, hipertensão
arterial, diabetes, obesidade e sedentarismo quando da análise
multivariada dos dados11.
Macinko et al. evidenciaram uma redução no número de
internações hospitalares por doenças crônicas no Brasil, entre
elas as cerebrovasculares, após a criação do PSF. Segundo este
estudo, ocorreu uma redução de 31% nas internações por AVE
no sexo feminino e de cerca de 5% entre o sexo masculino2.
Já o trabalho de Baptista et al. não mostrou uma boa
capacidade de prevenção primária, uma vez que a maioria dos
indivíduos que faleceram por doenças cerebrovasculares e que
tinham hipertensão arterial sistêmica prévia, no município de
Maringá no Paraná, não foram adequadamente acompanhados
no PSF quando ainda estavam vivos. Menos da metade
destes indivíduos eram examinados regularmente e tinham
suas pressões aferidas e anotadas adequadamente em seus
prontuários 13.
No caso das doenças cerebrovasculares, o reconhecimento
da hipertensão como um dos agravos prioritários no
monitoramento da qualidade da atenção básica tem justificado
a sua inclusão nas pactuações intergovernamentais desde a
Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS) de 1996 e nos
Sistema de Informações em Saúde. Todavia, a baixa cobertura
do preenchimento dos prontuários indica que o processo
de trabalho das equipes de saúde da família não é orientado
pelo princípio da vigilância. E ao considerar os registros
encontrados, em relação ao atendimento do usuário, verificase a insuficiência da assistência em seus aspectos quantitativos
e qualitativos13.
Entre as medidas reconhecidamente capazes de mudar a história
natural da doença, destacam-se as Unidades de Acidente
Vascular Encefálico (UAVE). Vários ensaios clínicos têm
demonstrado a sua capacidade em reduzir a morbimortalidade
quando comparada as medidas de cuidado estabelecidas em
hospitais sem estas unidades de atendimento. Alguns estudos
canadenses tem evidenciado a capacidade das UAVE em
J Bras Neurocirurg 28 (3): 180 - 185, 2017
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economizar cerca de 2,1 milhões de dólares/1000 pacientes a
cada dois dias a menos de internação hospitalar10.
Esta unidade é composta por uma equipe multidisciplinar com
enfermeiros, nutricionistas, neuropsicólogos, fisioterapeutas,
neurologistas e neurocirurgiões e apresentam acesso rápido a
terapias trombolíticas, tratamento hemodinâmico, exames de
imagem e craniectomia descompressiva em curto período de
tempo a partir da admissão hospitalar10.
Rocha et al. conduziram um estudo de coorte retrospectivo
no Hospital Santa Marcelina, município de São Paulo,
evidenciando a redução significativa na incidência de óbitos
entre os pacientes atendidos em UAVE, quando comparadas as
taxas de mortalidade antes e depois da instalação desta unidade
no hospital10.
Poucos hospitais brasileiros, e menos frequentemente os
hospitais públicos, possuem UAVE. Em um trabalho realizado
por Rolim et al, que avaliou a qualidade do atendimento
prestado aos indivíduos atendidos com AVEi no Sistema Único
de Saúde (SUS), evidenciou-se que 71% destes pacientes não
realizaram tomografia de crânio e que apenas 6% tiveram
acesso a unidades de terapia intensiva (UTI). Observou-se
também que 61,8% dos pacientes com AVE tratados sem UTI
morreram, contra 32,5% dos que conseguiram leitos de terapia
intensiva. Entre os pacientes que não realizaram qualquer
tomografia do crânio (TC) 41,8% faleceram, enquanto apenas
15,4% dos indivíduos que realizaram TC evoluiram para óbito1.
Apesar das dificuldades há uma tendência de queda na
mortalidade por doenças cerebrovasculares em nosso país.
Segundo o artigo de Garritano et al., esta redução entre 2000 e
2009 foi linear entre os indivíduos na faixa etária compreendida
entre 30 e 49 anos e em especial no sexo feminino14. Isto vem
ocorrendo devido a melhora das condições socioeconômicas e
educacionais de nossa população e da melhoria dos serviços de
atenção à saúde.

Conclusões
Os principais fatores de risco para acidente vascular
encefálico na população brasileira são a fibrilação atrial,
hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial sistêmica,
sedentarismo, tabagismo, baixos níveis de LDL, estenose
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carotídea, diabetes, ingestão alcoólica excessiva e AVEi prévio.
A maioria dos casos são diagnosticados e conduzidos nos
serviços de saúde públicos, mas não recebem um tratamento
adequado. A prevenção primária e secundária não são eficazes,
uma vez que o país apresenta uma das maiores incidências e
taxas de recorrência do mundo.
No entanto, houve uma melhora nas últimas décadas,
caracterizada pela redução da mortalidade, que se deve
principalmente pela melhoria das condições socioeconômicas
e de saúde do país.
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