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Introdução e objetivos: Acidente Vascular Cerebral (AVC) caracteriza-se
por uma súbita falta de suprimento sanguíneo no cérebro, atinge a maioria
da população no Brasil e no mundo, de acordo com sua gravidade pode levar
o indivíduo à morte ou deixá-lo em total dependência. O objetivo do estudo
foi traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de acidente
vascular cerebral atendidos no Hospital Municipal de Santarém-Pará, entre
2006 a 2008, com base em prontuários e fichas de avaliação.

Métodos: Estudo retrospectivo, documental, longitudinal onde foram
analisados prontuários de 480 pacientes com AVE do Hospital Municipal de
Santarém- Pará entre 2006 a 2008.Este estudo é proveniente do edital de
iniciação científica (FAPESPA-UEPA 106/10). A coleta de dados foi realizada
através de uma ficha sociodemográfica. Dentre os aspectos
sociodemográficos, foram coletados dados referentes ao gênero e idade. Nas
questões clínicas, foi verificado o tipo de AVE, fatores de risco, alterações na
cognição e fala. Em relação aos aspectos físicos, verificou-se o hemicorpo
acometido dentre outros. Os resultados foram tabulados e processados
através da estatística descritiva no programa Bioestat 5.4.

Resultado: Em 319 prontuários, ocorreu predomínio masculino em 53,14%
dos casos e 46,86% no feminino. As faixas etárias foram de 61 a 75 anos
(38,24%), 76 a 95 anos (27,27%). O tipo de AVE isquêmico prevaleceu em
53,06% dos casos. Quanto aos dias de internação, 58,17% dos casos
permaneceram de 1 a 5 dias. A alta hospitalar ocorreu em 61,01% dos
pacientes e o óbito em 38,9%. Os sinais clínicos foram o rebaixamento de
nível de consciência (37,74%), cefaleia (27,99%), afasia (27,36%), coma
(12,84%), e febre (11,95%). Houve prevalência da hipertensão arterial
sistêmica (51%) e ocorreu a hemiparesia esquerda (56,06%) como maior
comprometimento motor.

Discussão e conclusão: O presente estudo permitiu traçar um panorama
dos pacientes atendidos no HMS do município de Santarém-Pará afim de
que novas estratégias de prevenção, controle e reabilitação possam ser



traçadas frente a essa população, além de dados de incidência que
favoreçam comparações com outros grupos populacionais.
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