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INTRODUÇÃO

As doenças neurológicas são as doenças do sistema nervoso cen-
tral e periférico. Doença neurológica acarreta desordem no cérebro, 
medula espinhal, nervos periféricos e junção neuromuscular. Quan-
to à etiologia das doenças neurológicas, podem ser múltiplas, como 
predisposição genética, acidentes cerebrovasculares, traumatismo 
cranioencefálico, infecções do sistema nervoso, doenças metabólicas, 
doenças degenerativas e causas congênitas. Entre as doenças neuro-
lógicas estão acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, doença 
de Parkinson, miastenia gravis, doença de Huntington, esclerose múl-
tipla, entre outras.
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CAPÍTULO 9

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre quando os vasos que levam 
sangue ao cérebro estão obstruídos ou se rompem, acarretando paralisia 
da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que 
acomete mais os homens, sendo considerada uma das principais causas 
de morte, incapacitação e internações em todo o mundo1.

Epidemiologia

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem 
cerca de seis milhões de mortes por ano relacionadas ao AVC no mundo, 
representando a segunda causa de morte, a maioria nos países em desen-
volvimento. A doença foi responsável por aproximadamente 6,7 milhões 
de óbitos em 20162. Estima-se que, no ano de 2030, o AVC possa ser res-
ponsável por cerca de 12,2% dos óbitos previstos3.

No Brasil, o AVC é considerado a maior causa de incapacitação da po-
pulação na faixa etária superior a 50 anos, sendo responsável por 10% 
do total de óbitos, 32,6% das mortes com causas vasculares e 40% das 
aposentadorias precoces no Brasil. O país está entre os dez primeiros com 
maiores índices de mortalidade por AVC. No ano 2000, o AVC foi respon-
sável por mais de 80% das internações no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Embora a mortalidade tenha se reduzido nos últimos anos, o AVC foi a se-
gunda maior causa de óbitos por causas naturais tanto em homens quan-
to em mulheres em 2010 no Brasil4.

Causas gerais do acidente vascular cerebral 

O AVC tem quatro causas gerais, que são trombo, embolia, hemorragia 
e compressão5.

O trombo é uma coagulação de sangue nos vasos sanguíneos.

A embolia acontece quando um coágulo se desenvolve em alguma parte 
do organismo e se desloca para uma artéria cerebral.
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A hemorragia ocorre quando há rompimento de um vaso sanguíneo.

A compressão surge quando um vaso cerebral é comprimido, 
interrompendo o fluxo sanguíneo.

Existem dois tipos de AVC, que ocorrem por motivos diferentes:

AVC
hemorrágico

AVC 
isquêmico

O AVC isquêmico é causado geralmente pelo trombo, mas também 
pode ser ocasionado pela embolia e compressão. Já o AVC hemorrágico 
pode ser ocasionado tanto pela hemorragia quanto pela compressão, se 
uma artéria for rompida5,6.

Fatores de risco do AVC6

Fatores de risco não 
modificáveis6

Fatores de risco  
modificáveis6

Grupo de risco 
potencial6

• Idade
• Sexo
• Raça 
• Anemia falciforme
• Hereditariedade

• Hipertensão arterial 
sistêmica 

• Tabagismo 
• Diabetes mellitus 
• Dislipidemia
• Fibrilação atrial 
• Outras doenças 

cardiovasculares

• Sedentarismo 
• Obesidade 
• Uso de contraceptivo oral 
• Terapia de reposição 

hormonal pós-
menopausa 

• Alcoolismo 
• Aumento da 

homocisteína plasmática 
• Síndrome metabólica 

por aumento da gordura 
abdominal 

• Uso de cocaína e 
anfetaminas
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Epidemiologia6

• A incidência da MG varia de 5 a 30 casos por milhão de habitantes por ano, sendo as mulheres 
mais afetadas do que os homens. Elas também tendem a desenvolver a doença em idade mais 
precoce. A idade de início é bimodal, sendo os picos de ocorrência em torno de 20-34 anos para 
mulheres e 70-75 anos para homens.

Fisiopatologia

A MG é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos 
que lesam os receptores da acetilcolina existentes na membrana muscular 
pós-sináptica. A acetilcolina fixa-se aos locais receptores sobre a placa termi-
nal motora e estimula a contração muscular. A ligação contínua da acetilcoli-
na ao local receptor é necessária para a manutenção da contração muscular6.

Os anticorpos dirigidos contra os locais receptores de acetilcolina com-
prometem a transmissão dos impulsos através da junção mioneural. Assim, 
há um menor número de receptores disponíveis para a estimulação, resul-
tando em fraqueza do músculo voluntário, que aumenta com a atividade 
continuada (Figura 2). A pessoa acometida pela MG apresenta anticorpos 
com 80% a 90%. Cerca de 80% dos indivíduos com a doença apresentam 
hiperplasia ou tumor do timo, e acredita-se que essa glândula seja o local 
de produção de anticorpos.

Figura 2 - Miastenia gravis

Legenda: (A) Local receptor de acetilcolina (ACh) normal; (B) Local receptor de ACh 
na miastenia gravis.

Fonte: Smeltzer & Bare (2020)6.
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Quadro 1 - Principais fármacos utilizados no tratamento da miastenia gravis.

Medicamento Indicação Efeitos adversos

Brometo de piridos-
tigmina- Mestinon 

(anticolinesterásico)

Proporciona alívio assintomático 
ao inibir a degradação da acetilco-

lina e aumentar a concentração 
relativa de acetilcolina disponível 

na junção neuromuscular

Fasciculações, dor abdominal, 
diarreia e aumento das secreções 

orofaríngeas

Prednisona (agente 
imunossupressor)

Melhora motora e aumento do 
tempo de remissão da doença

Retenção de líquidos, aumento 
da pressão arterial, problemas no 
coração, fraqueza nos músculos, 

problema nos ossos (osteoporose), 
problemas de estômago (úlceras 

estomacais), inflamação do pâncreas 
(pancreatite) etc.

Azatioprina (Imuran) 
- agente imunossu-

pressor

Melhora motora e aumento do 
tempo de remissão da doença. 

Pode ser utilizado isoladamente 
ou associado a glicocorticoide e 
diminuição da dose de predni-

sona

Diminuição das células brancas, 
vermelhas e plaquetas do sangue, 

náusea, vômito, diarreia, dor abdomi-
nal, fezes com sangue, problemas no 

fígado, febre etc.

Ciclosporina
Atua no controle da pressão ar-

terial e avaliação da função renal 
(creatinina)

Problemas nos rins e fígado, tremo-
res, aumento da quantidade de pelos 

no corpo, hipertensão etc.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Diversos medicamentos estão contraindicados para pacientes com 
MG, uma vez que exacerbam os sintomas. Por isso, o médico e o pacien-
te devem sempre avaliar riscos e benefícios antes de prescrever qualquer 
medicamento.

Tratamento Cirúrgico6

• A timectomia (remoção cirúrgica do timo) pode produzir imunossupressão antígeno-
específica, resultando em melhora clínica. O procedimento resulta em remissão parcial ou 
completa.
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PALAVRA-CHAVE DESCRIÇÃO

Angiografia
Exame que utiliza raios-X para visualizar e analisar possíveis alterações 
relacionadas aos vasos sanguíneos

Artéria
Vasos sanguíneos que apresentam paredes espessas e resistentes 
para suportar o sangue sob alta pressão que corre em seu interior

Aterosclerose
Doença inflamatória secundária a lesões na camada íntima que tem 
como principal complicação obstrução crônica e aguda do lúmen 
arterial

Discinesia
Doença neurológica caracterizada por movimentos involuntários 
repetitivos, geralmente da mandíbula, lábios e língua

Dopamina
Neurotransmissor responsável por levar informações para várias 
partes do corpo e, quando liberado, provoca sensação de prazer e 
aumenta motivação

Embolia

Evento que ocorre quando qualquer elemento estranho (êmbolo) 
presente na corrente sanguínea é transportado por ela até eventu-
almente causar a obstrução de vaso de menor calibre, impedindo a 
passagem de sangue e consequente isquemia dos tecidos nutridos 
pelo vaso obstruído

Estenose Estreitamento ou constrição de duto ou passagem

Hemorragia Perda de sangue em virtude de rompimento dos vasos sanguíneos

Hiperlipidemia
Alterações metabólicas que ocorrem quando níveis de lipídios circu-
lantes estão aumentados na corrente sanguínea

Junção neuromuscular
Local em que uma terminação nervosa se junta ao tecido muscular 
esquelético

Lócus Ceruleus
Núcleo situado na porção dorsal superior da protuberância, envolvido 
em múltiplos circuitos neuroquímicos

Prevenção secundária

Corresponde à detecção precoce de problemas de saúde em indiví-
duos presumivelmente doentes, mas assintomáticos, para a situação 
em estudo. Diz respeito à cura e/ou redução das consequências mais 
importantes da doença
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Acidente 
vascular 

cerebral (AVC)

• AVC 
hemorrágico

• AVC 
isquêmico 

Doença de 
Alzheimer

Transtorno neu-
rodegenerativo 

progressivo

Miastenia
gravis

Doença 
autoimune

Doença de 
Parkinson

Doença 
neurológica 
progressiva 

caracterizada 
principalmente 
pela degenera-
ção das células 

(neurônios)

Cuidado de 
enfermagem 
ao paciente 

com alteração 
do nível de 
consciência
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QUESTÕES COMENTADAS

01. (UNESC - PREFEITURA DE LAGUNA/SC – 2019) 
Sr J.C.E, 77 anos, está acamado há 6 meses devido a um Acidente Vas-
cular Encefálico isquêmico, era tabagista há 60 anos e fumava duas 
carteiras ao dia. Apresentava-se com diabetes Mellitus, Hipertensão 
Arterial Sistêmica, mas não gostava de fazer dieta ou tomar os me-
dicamentos. Ingeria carnes gordas, comidas doces, diversos tipos de 
pães e uma taça de vinho todas as noites para ajudar a “purificar seu 
corpo”. Dentre os itens abaixo, quais fatores são predisponentes ao 
AVC isquêmico.

 Ⓐ Tabagismo, altas taxas de colesterol e hipertensão arterial sistêmica.
 Ⓑ Açúcar e muito exercício físico.
 Ⓒ Altas taxas de colesterol e hipotensão.
 Ⓓ Hipotensão, Tabagismo, altas taxas de colesterol.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A. CORRETA. O Ministério da Saúde aborda que os fatores 
de risco para o AVC são os seguintes: hipertensão, diabetes, tabagis-
mo, consumo frequente de álcool e drogas, estresse, colesterol eleva-
do, doenças cardiovasculares, sobretudo as que produzem arritmias, 
sedentarismo e doenças do sangue. Outras características genéticas, 
como raça negra e história familiar de doenças cardiovasculares, tam-
bém aumentam a chance de AVC9.
Alternativa B: INCORRETA. A prática de exercício físico ajuda a preve-
nir o acidente vascular cerebral6,9.
Alternativa C: INCORRETA. O Ministério da Saúde ressalta a hiperten-
são arterial como fator de risco para o AVC, e não a hipotensão9.
Alternativa D: INCORRETA. O termo ‘hipotensão’ invalidou a alterna-
tiva.
Resposta: Alternativa A.
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02. (CEBRASPE - HUB – 2010) 
O acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico é uma condição de distúr-
bio vascular cerebral frequente na população idosa e uma das principais 
causas de incapacidades graves e de longo prazo. O AVC pode causar uma 
ampla variedade de deficiências neurológicas e o entendimento da sinto-
matologia bem como das intervenções a serem instituídas é fundamental 
para a garantia de um cuidado efetivo.

Acerca desse tema e do cuidado em enfermagem ao paciente vítima des-
sa condição clínica, julgue o próximo item. 

Na condição mencionada, a hemiplegia é a disfunção motora mais co-
mum e representa a paralisia de um lado do corpo. A lesão dos neurônios 
motores superiores do lado esquerdo do hemisfério cerebral provoca um 
distúrbio do controle motor voluntário do lado direito do corpo.

( ) Certo ( ) Errado

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Um acidente vascular cerebral é uma lesão do neurônio 
motor superior e ocasiona a perda do controle voluntário dos movimen-
tos motores. A disfunção motora mais comum é a hemiplegia (paralisia de 
um lado do corpo) causada por lesão do lado oposto do cérebro. A hemi-
paresia, ou fraqueza de um lado do corpo, é outro sinal6.
Resposta: CERTO.

03. (CETREDE - PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE – 2019) 
A natureza progressiva da Doença de Parkinson e de suas manifestações 
clínicas (motoras e não motoras), associadas a efeitos colaterais precoces e 
tardios da intervenção terapêutica torna o tratamento da doença bastan-
te complexo. Qual é o medicamento mais eficaz e que deve ser utilizado 
em pacientes com Doença de Parkinson em fase avançada?

 Ⓐ Levodopa.
 Ⓑ Antagonistas dopaminérgicos.
 Ⓒ Sintomáticos.
 Ⓓ Selegilina.


