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Introdução e objetivos: 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda causa de mortalidade mundial, a 
terceira mais comum em países desenvolvidos e a principal causa de morte no Brasil. 
O presente estudo buscou identificar a ocorrência de internações hospitalares e taxa de 
mortalidade por AVC nas regiões brasileiras.  

Métodos: 
Trata-se um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados de caráter secundário foram 
obtidos por meio do acesso às informações de saúde sobre internamento por AVC não 
especificado, no período de 2008 a 2012, oriundos do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS - SIH/SUS do Ministério da Saúde.  

Resultado: 
No período entre janeiro de 2008 a dezembro de 2012 houve um número total de 
567.045 internações por AVC não especificado em isquêmico ou hemorrágico, com 
maior ocorrência de internamentos na região Sudeste (46,8%), seguida da região 
Nordeste (23,9%). Ocorre com maior frequência no sexo masculino (51,6%) em quase 
todas as regiões exceto para o Nordeste. A faixa etária de predomínio em todas as 
regiões foi 60 a 79 anos. A taxa de mortalidade de modo geral no Brasil sofreu uma 
discreta redução durante o período avaliado, a maior taxa observada foi na região 
Nordeste e a menor na região Sul (14.01%).  

Discussão e conclusão: 

O crescimento na ocorrência de AVC no país acompanha uma tendência mundial, onde 
se observa grande preocupação da Organização Mundial de Saúde em ações de 
conscientização e vigilância em saúde para os fatores de risco da patologia e 
encaminhamento adequado dos pacientes acometidos às unidades especializadas de 
atendimento. No Brasil, o conhecimento da população acerca das ações preventivas 
ainda é inferior ao ideal.  

As ações de saúde voltadas para melhor atender esses pacientes foram garantidas por 
lei desde 2012, e devem ser implementadas afim de contemplar às demandas regionais. 
Dessa maneira, as ações de saúde voltadas a prevenção (educação em saúde) devem 
ser intensificadas em todas as regiões brasileiras, mas principalmente no Sudeste e 
Nordeste. Com maior ênfase para a região Nordeste, já que apresentou maior taxa de 
mortalidade durante o internamento na rede hospitalar.  

  


