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AVE / AVC

- As doenças cerebrovasculares são a 2º maior causa de óbitos no

mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares.

Mais frequente na fase adulta;

- Segundo dados da World Stroke Organization, um em cada seis

indivíduos no mundo terá um AVC ao longo de seu curso de vida.

- Brasil = primeira causa de óbito e incapacidade.
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Diagnostico médico de AVC (Sexo/Região) - 2013

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013. 
Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pns/pnsqa.def; acesado em 23/05/2015 as 09:35h

REGIÃO MASCULINO FEMININO TOTAL

TOTAL 1,6 1,4 1,5

NORTE 1,1 1,9 1,6

NORDESTE 1,8 1,6 1,7

SUDESTE 1,7 1,2 1,4

SUL 1,5 1,6 1,5

CENTRO-OESTE 1,3 1,6 1,5
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- Linha do Cuidado do AVC = Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de

2012

- De acordo com a OMS, o AVC refere-se ao desenvolvimento rápido

de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral,

com sintomas de duração ≥ a 24 horas, de origem vascular,

provocando alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de

acordo com a área e a extensão da lesão.
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Grupo de risco não modificável

• Idosos; Sexo masculino; Baixo peso ao nascimento; Negros (por
associação com HAS maligna); História familiar de AVC.

Grupo de risco modificável

• HAS; Tabagismo; DM; Dislipidemia; Fibrilação atrial; Outras doenças
cardiovasculares

Grupo de risco potencial

• Sedentarismo; Obesidade; contraceptivo oral; reposição hormonal pós-
menopausa; Alcoolismo; Síndrome metabólica/aumento da gordura
abdominal;
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Acidente Vascular Cerebral:

- AVC = cascata de lesão isquêmica ou hemorragica que afeta uma

região do cérebro; é uma emergência médica e deve ser conduzido

prontamente.

- AVCi (isquemico) = obstrução de um vaso sanguíneo, bloqueando o

seu fluxo para as células cerebrais;

- AVCh (hemorragico) = ruptura de um vaso, com sangramento

intraparenquimatoso ou subaracnóideo.



AVE / AVC

AVCi AVCh

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília, 2013.

- Acidente Vascular encefálico (AVE) = qualquer estrutura encefálica, e
não apenas a parte cerebral.
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- Sinal mais comum: fraqueza repentina ou dormência da face, braço

e/ou perna, geralmente em um lado do corpo.

- Outros sinais frequentes: confusão mental, alteração cognitiva,

dificuldade para falar ou compreender, engolir, enxergar com um ou

ambos os olhos e caminhar; distúrbios auditivos; tontura, perda de

equilíbrio e/ou coordenação; dor de cabeça intensa, sem causa

conhecida; diminuição ou perda de consciência.

* Uma lesão muito grave pode causar morte súbita.
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- Diagnóstico clínico: anamnese e exame físico, confirmando um déficit focal,

com ou sem distúrbio de consciência, de início súbito, agudo ou

rapidamente progressivo

- Exames diagnósticos e complementares: tomografia computadorizada de

crânio, angiografia, angioressonância ou angiotomografia; ECG, exames

laboratoriais (hemograma, glicemia).

- O atendimento imediato e qualificado aos indivíduos com eventos agudos

de AVC, por intermédio de fluxos bem definido



AVE / AVC

- Equipes multiprofissionais de Saúde = atuam nos cuidados em

diagnóstico, tratamento e reabilitação, considerando as alterações

físicas, auditivas, visuais, intelectuais e emocionais das pessoas que

sofreram AVC.

- assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico,

nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional.
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- Avaliação funcional da pessoa com AVC

- REABILITAÇÃO DA PESSOA COM AVC

 Déficit sensório-motor

 Disfagia

 Comunicação

 Dispraxia oral e de fala

 Déficit cognitivo

 Disturbios de Humor
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 Paralisia facial

 Fraqueza muscular

 Déficits de sensibilidade

 Alterações visuais

 Limitação de atividades motoras e funcionais

 Limitação de atividades de vida diária

- Apoio e educação com os familiares e cuidadores
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