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Foram registrados 187 (100%) casos de AVC, no período de

abril de 2018 a dezembro de 2019; idade 67,86±13,1 anos,

sendo 24% (45) com 50,34±6,96 anos; 55% (103) do sexo

masculino; 30% (57) AVC isquêmico, sendo a maioria dos

casos (43%; 80) não esclarecido o tipo de AVC (GRÁFICO

1); 42% (79) eram da cidade de Assis, com 57% (45)
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Verificar a incidência do AVC no Núcleo de Atendimento de

Referência (NAR), do Hospital Regional de Assis (HRA);

caracterizar os pacientes com diagnóstico de AVC, e traçar

um perfil epidemiológico, segundo o registro de entrada.

Objetivo 

Apesar da redução do número de casos de acidente vascular

cerebral (AVC) no mundo, ainda prevalece discrepâncias

regionais entre os países desenvolvidos e os em

desenvolvimento.¹ As mortes por AVC continuam alarmantes,

apontada como a quinta causa de morte mundial, na faixa

etária de 30 a 49 anos, e a segunda acima desta faixa

etária.² Mais incapacitante do que fatal, o AVC é a doença

mais incapacitante do mundo. No Brasil, pelo menos um

terço dos sobreviventes apresentam algum grau de

comprometimento funcional até o primeiro ano de

recuperação, e estima-se que na população com meio milhão

de pessoas, a cada ano, ocorra pelo menos 120 mil novos

casos de AVC com alguma incapacidade.³

Gráfico 2. Registro mensal de internações por Acidente Vascular Cerebral nos anos

de 2018 e 2019. * sem registro.
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: 
Incidência no Núcleo de Atendimento                 

e Referência de Assis/SP (2018-2019)

Estudo transversal, quantitativo e observacional, da

incidência do AVC no NAR/HRA, com dados registrados na

admissão do paciente, no período de abril de 2018 a

dezembro de 2019. Estudo aprovado pelo CEP sob CAAE:

73315517.0.0000.5512.
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Foram à óbito 13% dos pacientes (idade 66,16±12,23 anos),

enquanto 72% (134) dos casos não apresentaram

comorbidade; 33% (62) foram transferidos para Unidade de

Terapia Intensiva (UTI). Mensalmente, no período de abril de

2018 a março de 2019, os casos de AVC mostraram um

aumento exponencial. Embora o número de casos

registrados tenha diminuído nos meses seguintes (abril a

dezembro 2019), ainda se registrou maior incidência de AVC

em 2019, comparado com a mesma época no ano de 2018

(GRÁFICO 2).

Resultados

Gráfico 1. Tipo do acidente vascular cerebral. AIT: ataque isquêmico transitório; AVCI: 

acidente vascular cerebral isquêmico; AVCH: acidente vascular cerebral hemorrágico. 

O AVC é uma doença de alta incidência no NAR de

Assis/SP, com tendência a aumentar a cada ano, sendo a

isquemia a maior causa de acometimento. Torna-se

necessário um serviço especializado em neurologia, no

pronto atendimento de saúde em Assis, uma vez que

aproximadamente 50% dos casos não foram classificados

quanto ao tipo de acometimento no primeiro momento do

atendimento, dificultando assim, possíveis intervenções

capazes de reverter os danos causados pelo AVC.


