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Objetivos gerais e específicos 

As presentes diretrizes clínico-assistenciais se prestam a auxiliar os serviços no manejo do paciente com Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) Isquêmico agudo e servir como referência de conduta clínica e são baseadas nas Diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde 

(Portaria de 12 de Abril de 2012), nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, nas diretrizes da American Stroke 

Association e nas diretrizes da European Stroke Organization. Como toda linha, trata-se de referências de conduta que devem, em todas as 

circunstâncias, ser avaliadas no contexto clínico individualizado de cada paciente. 

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM ou politraumatismo. Como a janela 

terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. 

Critério de inclusão 

Pacientes com déficit neurológico de início súbito de origem em evento isquêmico encefálico. 

Critério de exclusão 

Patologias neurológicas que não tenham etiologias vasculares. 

Histórica clínica e exame físico 

O diagnóstico de AVC isquêmico deve ser suspeitado sempre que o paciente apresentar início súbito de déficit focal, com ou sem 

alteração do nível de consciência. Principais sinais de alerta:  

- Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo – face e/ou membro superior e/ou membro inferior;  

- Dificuldade súbita de falar ou compreender;  

- Perda visual súbita em um ou ambos os olhos;  

- Súbita tontura, perda de equilíbrio e ou de coordenação; 

 

Segue escala inicial de suspeição de AVC: 

Avaliar três itens Comando Verifique 

Face Dê um sorriso Veja se há desvio da boca 

Força Eleve os dois braços Veja se um braço cai por perda de 

força 

Fala Diga uma frase: “o céu é azul” Veja se a fala está alterada 

 

O enfermeiro da triagem, ao triar o paciente segundo MANCHESTER, e ao identificar no paciente um dos 3 itens avaliados, ou 

qualquer outro sintoma associado a déficit neurológico agudo deverá proceder a depender do tempo de início de sintomas do paciente: 

 

 - pacientes cujos sintomas tenham tido início há 12 horas ou menos, e em casos em que o horário de início de sintomas é 

desconhecido. Nestes casos, deve-se acionar o CÓDIGO AVC, e seguir o fluxograma clínico 1 (Ver “fluxograma clínico”) 

- pacientes cujos sintomas tenham tido início há mais de 12 horas, deve-se também seguir o fluxograma clínico 2 (Ver “fluxograma 

clínico”), sem acionamento do código AVC.  
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Este protocolo contempla as duas situações e está descrito por meio de dois fluxogramas distintos.  

 

 Em relação à escala de Manchester, os fluxogramas mais acurados para utilizar em um paciente com suspeita de AVC serão: 

1. Alteração de comportamento (Discriminador: Déficit neurológico agudo ou déficit neurológico novo); 

2. Mal estar em adultos (Discriminador: Déficit neurológico agudo ou déficit neurológico novo); 

3. Quedas (Discriminador: Déficit neurológico agudo, déficit neurológico novo ou alteração do nível de consciência); 

Reforçamos que, para pacientes com sintomas neurológicos agudos em janela terapêutica para trombólise, ou seja, com tempo de 

sintomas menor que 4,5h, o paciente DEVERÁ ser classificado como LARANJA, para que o atendimento sequencial seja imediato. 

Dados importantes da história devem conter: horário preciso do início dos sintomas, tipo dos sintomas, condições do paciente e 

evolução dos sintomas. Para pacientes que acordem com déficits, deve-se considerar como horário do início dos sintomas, o último 

momento em que o paciente esteve assintomático antes de dormir. É importante considerar que pacientes com eventos transitórios 

precedendo o atual podem ter lesões isquêmicas cujos déficits não são perceptíveis, sendo necessário realizar exames de imagem de 

difusão para se estabelecer a conduta mais segura. 

Antecedentes pessoais devem ser investigados, com foco em: 

a) Medicações em uso: anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, anticoncepcional, vasoconstritores, hipoglicemiantes. 

b)  Hábitos: tabagismo, etilismo, uso de drogas. 

c) Eventos recentes: AITs, AVC, IAM, trauma, cirurgias, sangramentos, crise convulsiva, gravidez e puerpério. 

d) Comorbidades: hipertensão arterial, diabetes melitus, arritmias cardíacas, miocardiopatias, dislipidemia, trombofilias. 

 O exame físico inicial deve abranger avaliação inicial do ABC (vias aéreas, respiração e circulação), oximetria e temperatura. 

Avaliação da cabeça e pescoço buscando sinais de trauma ou crise convulsiva, ausculta carotídea, sinais de ICC, arritmia cardíaca, sopros 

por valvulopatia; avaliação abdominal de visceromegalia, hepatopatias; alterações cutâneas sugestivas de coagulopatia, insuficiência 

hepática, vasculites, avaliação de simetria de pulsos periféricos. 

 O exame neurológico inicial deve ser dirigido pelo neurologista da retaguarda, através da escala de AVC do NIH (NIHSS) (ANEXO 1), 

e da escala de coma de Glasgow (ANEXO 2). Déficits não contemplados por estas escalas devem ser anotados, como alteração pupilar, 

disfagia, nistagmo, déficits de pares cranianos, alterações cognitivas e de comportamento, sinais de rigidez de nuca. 

 

Exames diagnósticos indicados 

 Os exames diagnósticos abaixo listados deverão ser solicitados conforme cada caso, sendo complementados por outros a partir das 

decisões médicas: 

1. Exames laboratoriais: Hemograma completo, glicemia, TP/ TTPA, uréia e creatinina, eletrólitos, CPK, CK-MB, TGO, TGP, 

Gama-GT. Em pacientes selecionados: teste de gravidez, dosagem de álcool e drogas, gasometria arterial. Nos casos de AVCI em 

jovem, recomenda-se a pesquisa de trombofilias, processos autoimunes, arterites, sorologia de Chagas e sífilis, dosagem de 

homocisteína e pesquisa de dissecção arterial. Passada a fase de emergência, recomenda-se a investigação de dislipidemias. 

2. Eletrocardiograma em 12 derivações: avaliando arritmias, FA, IAM recente.  

3. Radiografia de tórax: na suspeita de doença cardíaca ou pulmonar concomitante. 
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4. Exame de líquor: se houver suspeita de HSA com TC crânio sem sangramento, ou suspeita de infecção associada, 

vasculite, doença neoplásica meníngea. 

5. Eletroencefalograma (EEG): se houver suspeita de crise convulsiva, paralisia de Todd, ou em pacientes com rebaixamento 

de nível de consciência e suspeita de estado de mal não convulsivo. 

6. Exames de neuroimagem: São ESSENCIAIS ao diagnostico de AVC, e devem ser realizados antes de se proceder qualquer 

tratamento específico para o AVC. Constitui um indicador de qualidade na assistência ao paciente com AVC. Deve-se registrar o 

horário da solicitação do exame e da realização do mesmo. 

a. Tomografia computadorizada (TC) de crânio, sem contraste, incluindo informações sobre a Escala ASPECTS (ANEXO 3): Na fase 

aguda do AVC deve-se buscar sinais de lesão precoce, e alterações sugestivas de diagnósticos diferenciais (tumores, hematoma 

subdural, infecções, etc). Os sinais precoces de lesão isquêmica são: (A) hipersinal da artéria intracraniana (qualquer artéria com 

trombose aguda pode mostrar-se hiperdensa espontaneamente), (B) perda de definição da transição córtico-subcortical, (C) perda 

da definição de núcleos da base, (D) apagamento de sulcos e fissuras. A maior limitação ao diagnóstico de AVCI pela TC crânio 

ocorre nos casos de isquemia na fossa posterior (cerebelo e tronco cerebral), onde há grande interferência pela espessura do osso 

ao redor. 

 
No exame de TC crânio podemos aumentar a sensibilidade de diagnóstico da lesão isquêmica de 14% para 48%, utilizando um 

recurso simples de alterar a “janela” do exame padrão (80 W 20 L ) para a janela de alto contraste (5W 28 L). Os laudos da TC crânio devem 

ser dados por médico com experiência em neuroimagem. 

b.  Ressonância magnética (RM) de crânio: tem maior sensibilidade para detecção de lesões isquêmicas do que a TC crânio, 

especialmente nas lesões de fossa posterior, e em pacientes com AVCs pregressos. Permite avaliar a área isquêmica e a zona de penumbra 

com maior precisão. Contudo, demora mais tempo e necessita da colaboração do paciente. Em pacientes candidatos à trombólise não deve 

ser um motivo de atraso ao tratamento. 

c.  Outros exames: tomografia computadorizada com perfusão;  angiotomografia ou angiorressonância de vasos cerebrais e 

extracerebrais (na suspeita de trombose em artéria carótida distal ou de artéria cerebral média proximal M1 e M2); Angiografia digital de 

vasos intra e extra cerebrais; Ecocardiografia transesofágica ou transtorácica; Doppler transcraniano; Ecodoppler colorido carotídeo-

vertebral. Devem ser realizados o mais rápido possível procurando esclarecer a etiologia do AVC, mas não podem ser motivo na demora da 

terapêutica de emergência. Os exames de imagem vascular devem preceder qualquer procedimento intra-arterial ou cirúrgico. 

 

 

(A) 
(A) 

(B)
A) 

(C) 
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Tratamento indicado 

Cuidados clínicos hospitalares no Acidente Vascular Cerebral 

 

Condutas gerais: 

- Confirmação do horário do início dos sintomas (último momento em que o paciente foi visto sem sintomas ou sinais neurológicos); 

-Acionamento da equipe de neurologia da retaguarda;  

-Confirmação do diagnóstico de AVCI;  

- Aplicar escala de AVC do National Institutes of Health- NIHSS (neurologista da retaguarda);  

- Pacientes em condições de iniciar trombólise intravenosa em menos de 4,5 horas do início dos sintomas: desencadear protocolo 

de trombólise;  

- Pacientes com contraindicação para trombólise, seguir neste protocolo; 

- Pacientes elegíveis à trombectomia intraarterial, desencadear protocolo específico; 

- Pacientes com diagnóstico de AVCH ou HSA, desencadear protocolos específicos.  

Avaliação do tratamento indicado 

Nos primeiros dias após o AVCI não revertido por trombólise observa-se uma progressão dos déficits decorrente do edema na lesão, 

pior circulação na zona de penumbra e processos inflamatórios locais pós- isquemia. A avaliação dos resultados de tratamento deve 

contemplar estes fatores. Uma vez estabilizado o processo, observa-se melhora lenta, mas progressiva dos déficits, melhor controle 

hemodinâmico e metabólico, queda na pontuação das escalas de NIH, Barthel e Rankin modificado. Os exames de neuroimagem mostram 

melhor delimitação da área de infarto e redução no edema perilesional. 

Plano terapêutico 

Controle da ventilação 

Atenção especial inicial deve ser dada a patência de vias aéreas e ventilação. A enfermagem deve retirar restos de alimentos e 

secreções que podem ser aspirados. A intubação orotraqueal não deve ser guiada somente por um determinado valor de corte da Escala 

de Coma de Glasgow, mas por evidência de rebaixamento de consciência com claro sinal clínico de insuficiência respiratória (pO2<60 mm 

Hg ou pCO2>50 mm Hg), ou se evidente risco de aspiração. Sedação adequada deve preceder o procedimento de intubação 

independentemente do nível de consciência à admissão. Alguns pacientes desenvolvem padrão de respiração de Cheyne-Stokes após o 

AVC, e atenção deve ser dada à eventual necessidade de suplementação de O2. Assim, todos os pacientes devem ser monitorizados por 

oxímetro. 

 

Controle da pressão arterial  

Um importante fator de piora prognóstica é o controle pressórico inadequado nas primeiras horas. De fato, diversos fatores 

influenciam no manejo adequado da PA nestes pacientes: HAS prévia, hemorragia concomitante, presença de hipertensão intracraniana 

(HIC), entre outros. Na fase aguda do AVC 60% dos pacientes apresentam-se hipertensos, e as possíveis causas são: estresse, dor, repleção 
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vesical, hipertensão arterial prévia, hipertensão intracraniana, resposta fisiológica à hipóxia. A correção destas situações pode reduzir a 

pressão arterial nestes pacientes. 

Pacientes não candidatos à trombólise, que se apresentem hipertensos em níveis elevados (PAS >220 mm Hg ou PAD >120 mm Hg), 

podem ter sua pressão arterial reduzida em 15% nas primeiras 24 horas do AVCI, medicação EV contínua e monitorização 

preferencialmente invasiva contínua (na impossibilidade de monitorização invasiva, monitorar de forma intermitente a cada 5 min). 

Pacientes com AVCI candidatos à trombólise devem receber tratamento diferente pelo risco de transformação hemorrágica (VIDE 

PROTOCOLO DE TROMBÓLISE). 

Em pacientes com dissecção de aorta, encefalopatia hipertensiva, angina e insuficiência cardíaca o controle da PA deve ser mais 

rigoroso, com maior redução da PA. 

As medicações anti-hipertensivas que o paciente vinha usando podem ser reintroduzidas após 24 horas do início do AVC, desde que 

necessárias, e que não haja contraindicação. 

Pacientes hipotensos devem receber solução salina a 0,9%, e ter eventual arritmia cardíaca corrigida. Permanecendo a situação, 

podem receber medicação vasoativa (noradrenalina, dopamina) para garantir perfusão na zona de penumbra. Nestes casos, cuidadosa 

observação do paciente, com monitorização cardíaca e pressórica deve ser feita. 

 

Controle da frequência cardíaca 

Todos os pacientes com AVC devem ter monitoramento da FC, procurando-se detectar arritmias e isquemias miocárdicas agudas. 

 

Controle da temperatura corporal  

Como todo paciente neurológico grave, a hipertermia se configura num importante preditor de mau prognóstico. Portanto, a 

enfermagem deverá monitor a temperatura axilar a cada 2 horas e a equipe médica deverá proceder o agressivo tratamento de 

temperatura superior a 37,5o.  

 

Oferta de fluidos 

O uso de solução glicosada a 5% deve ser evitado, dando preferência ao soro fisiológico a 0,9%, objetivando a euvolemia. A 

hemodiluição não é recomendada. 

 

Controle da glicemia 

Pacientes hipoglicêmicos (glicemia < 70 mg/dl) devem ser tratados com glicose hipertônica, mantendo a normoglicemia. 

Hiperglicemia (glicose > 140 mg/dl) deve ser corrigida com suplementação de insulina e monitorização periódica. Evitar o uso de 

hipoglicemiantes orais na fase aguda do AVCI, especialmente em pacientes com chances de realizar exames de imagem contrastados com 

solução iodada.  

 

Avaliação da deglutição 

     Todos os pacientes devem ser avaliados para detecção precoce de disfagia, pela equipe de fonoaudiologia ou por enfermeiros 
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capacitados. Na fase aguda do AVC mantém-se o paciente em jejum oral até que se avalie sua capacidade de deglutição. A maioria dos 

pacientes recebe hidratação intravenosa na fase aguda. Quando necessário, a alimentação por sonda nasoenteral pode ser utilizada, e 

naqueles pacientes com disfagia intensa e de duração mais prolongada, recomenda-se a passagem de gastrostomia para melhor nutrição. 

 

Profilaxia e controle de crises epilépticas  

Os pacientes com história pregressa de crises epilépticas ou com crise durante o atual evento devem receber anticonvulsivante em 

dose de manutenção (Fenitoína 100mg 8/8h). Nos casos de infusão da fenitoína, na dose de 18 a 20 mg/kg, não devemos ultrapassar a 

infusão de 50mg/min, devido ao risco de arritmia cardíaca e hipotensão arterial. Nos demais casos, não há indicação de profilaxia com 

anticonvulsivantes. 

 

Antitrombóticos 

Pacientes com AVCI devem receber antitrombóticos nas primeiras 48 horas. Aqueles candidatos à trombólise devem aguardar 24 

horas após a administração de rt-PA, para receber antiagregantes plaquetários. Nos pacientes que não tiverem indicação de trombólise 

está indicada a administração de AAS na dose de 300mg ainda na fase aguda do AVCI. A prescrição de antitrombóticos na alta do paciente 

é um indicador de qualidade na assistência ao paciente com AVCI. 

Pacientes com AVCI de causa embólica, com maior risco de transformação hemorrágica, devem aguardar 48 horas para receber 

anticoagulação, e se possível repetir TC crânio para avaliar presença de sangramento antes da anticoagulação. Inicia-se a anticoagulação 

com heparina IV contínua, mantendo-se o TTPa 1,5 a 2 vezes o basal. A introdução do anticoagulante oral é concomitante, e atingindo-se o 

RNI alvo (2,0 a 3,0) suspende-se a heparina. No caso de cardioembolia secundária a fibrilação atrial, a prescrição dos novos anticoagulantes 

orais: apixaban, dabigatran e rivaroxaban devem ser oferecidos como alternativa à anticoagulação com antagonistas das vitamina K. 

 

Estatinas 

Pacientes com AVCI trombótico devem receber tratamento com estatina para prevenção secundária do AVCI. Mesmo aqueles 

pacientes com níveis baixos de colesterol, mas com AVCI trombótico, podem se beneficiar do uso de estatinas para prevenção de novos 

eventos. A prescrição de estatina na alta do paciente é um indicador de qualidade na assistência ao paciente com AVCI. 

  

Controle de infecções 

Pacientes com AVC estão sujeitos a maior risco de pneumonia aspirativa, com pior prognóstico. Recomenda-se avaliação de disfagia 

precocemente, manutenção de decúbito elevado se não houver contraindicação, controle de temperatura rigoroso, pesquisa de foco 

pneumônico na ocorrência de febre, e introdução de antibioticoterapia adequada. Uso de procinéticos, espessantes, sonda nasoenteral ou 

gastrostomia, pode auxiliar na prevenção de pneumonia. 

Infecção do trato urinário (ITU) também é comum em pacientes com AVC. Mais frequente em pacientes mais graves, com 

incontinência urinária. O uso de sonda vesical de demora aumenta o risco de infecção. Havendo retenção urinária, sonda de alívio é 

indicada. Acidificação da urina pode auxiliar a reduzir o risco de ITU. 
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Prevenção de trombose venosa profunda (TVP) 

TEP representa 10% das mortes em pacientes com AVC. Pacientes imobilizados e mais idosos apresentam maior risco de TVP. A 

prevenção de TVP é também um indicador de qualidade na assistência ao paciente com AVC. Recomenda-se o uso de heparinóides de 

baixo peso molecular (HBPM), meias elásticas e/ou meias de compressão pneumática, desde a fase aguda. Mobilização precoce do 

paciente também é indicada. 

 

Prevenção de Úlceras por Pressão 

Pacientes com AVC acamados com déficit motor em um dimídeo estão mais expostos a desenvolver escaras de decúbito. Orienta-se 

utilizar colchões adequados (antiescara, pneumáticos) precocemente, mobilização do paciente com mudança de decúbito em intervalos 

regulares (2/2 horas), o apoio de membros orientado pela fisioterapia com uso de coxins evitando contato de superfícies ósseas. A troca de 

fraldas regularmente também reduz a ocorrência de Úlceras por pressão. A prevenção de lesões também é um indicador de qualidade na 

assistência ao paciente com AVCI. 

 

Diagnósticos de Enfermagem  

Os diagnósticos de Enfermagem baseados na NANDA auxiliarão os enfermeiros a identificar nos pacientes problemas em potencial, 

traçando então possíveis intervenções e metas tangíveis. 

 

- Diagnósticos de risco 

DIAGNÓSTICO DEFINIÇÃO FATORES DE RISCO 

Risco de perfusão tissular cerebral 

ineficaz 

Risco de redução na circulação do 

tecido cerebral 

Terapia trombolítica 

Risco de Sangramento Risco de redução no volume de 

sangue capaz de comprometer a 

saúde 

- Terapia trombolítica 

-Coagulopatia 

-Efeitos secundários relacionados ao tratamento 

farmacológico. 

 

 

- Diagnósticos  

DIAGNÓSTICO DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS FATORES RELACIONADOS 

Deglutição 

prejudicada 

Funcionamento anormal do 

mecanismo de deglutição associado 

a déficit na função oral, faríngea ou 

esofágica. 

- Evidencia observada de dificuldade 

para deglutir 

-Anormalidades da laringe/vias 

aéreas superiores/ orofaríngeas 

-Envolvimento de nervo craniano 

 

Eliminação Disfunção na eliminação da urina -Incontinência; Dano sensório- motor 
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urinária 

prejudicada 

-Retenção urinária; 

Hesitação urinária. 

Mobilidade 

física 

prejudicada 

Limitação no movimento físico 

independente ou voluntário do 

corpo ou de uma ou mais 

extremidades. 

-Capacidade limitada para realizar 

atividades motoras finas/grossas; 

-dificuldade para virar-se; 

-instabilidade postural; 

-Movimentos lentos/ descontrolados/ 

descoordenados 

-Tremor induzido pelo movimento. 

-Controle muscular diminuído; 

-desuso; 

-força muscular diminuída; 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízos musculoesqueléticos/ 

neuromusculares. 

Mobilidade no 

leito 

prejudicada 

Limitação para movimentar-se de 

forma independente de uma posição 

para outra no leito 

-Incapacidade de mover-se de um lado 

para outro; 

-Incapacidade de mover-se da posição 

PRONA para supina/ sentada para 

supina/ supina para PRONA/ deitado 

para sentado. 

-Força muscular insuficiente; 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízos musculoesqueléticos/ 

neuromusculares. 

Capacidade de 

transferência 

prejudicada 

Limitação ao movimento 

independente entre duas superfícies 

próximas 

-incapacidade de transferir-se de um 

local para outro próximo 

-Equilíbrio prejudicado; 

Força muscular insuficiente; 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízos musculoesqueléticos/ 

neuromusculares. 

Déficit no 

autocuidado 

para 

alimentação 

Capacidade prejudicada de 

desempenhar ou completar 

atividades de alimentação. 

-incapacidade de: abrir recipientes, 

completar refeição, engolir ou ingerir 

alimentos seguramente, levar 

alimentos até a boca, manusear 

utensílios, mastigar alimentos, pegar 

alimentos, pegar xícara ou copo, 

utilizar artefatos auxiliares. 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízo musculoesquelético/ 

neuromuscular. 

-Prejuízo perceptivo. 

Déficit no 

autocuidado 

para banho 

Capacidade prejudicada de realizar 

ou completar as atividades de 

banho/higiene por si mesmo. 

-Incapacidade de acessar o banheiro/ 

lavar o corpo/ obter fonte de água/ 

pegar artigos para banho/ regular a 

água do banho/ secar o corpo. 

-incapacidade de perceber uma 

parte do corpo; 

-incapacidade de perceber a 

relação espacial; 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízo musculoesquelético/ 

neuromuscular. 
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-Prejuízo perceptivo. 

Déficit no 

autocuidado 

para higiene 

íntima 

Capacidade prejudicada de realizar 

ou completar as atividades de 

higiene íntima por si mesmo. 

-Incapacidade de chegar ao vaso/ dar 

descarga/ fazer higiene íntima 

apropriada/ levantar-se do vaso ou 

cadeira higiênica, manipular roupas. 

-Fraqueza 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízo musculoesquelético/ 

neuromuscular. 

-Prejuízo perceptivo. 

Déficit no 

autocuidado 

para vestir-se 

Capacidade prejudicada de realizar 

ou completar atividades de vestir-se 

e arrumar-se por si mesmo. 

-Capacidade prejudicada de calçar 

sapatos 

-Incapacidade de retirar ou colocar 

vestuários/ 

-incapacidade de usar dispositivos 

auxiliares 

Fraqueza 

-prejuízo cognitivo; 

-Prejuízo musculoesquelético/ 

neuromuscular. 

-Prejuízo perceptivo. 

Negligência 

unilateral 

Prejuízo na resposta sensorial e 

motora, nas representações mentais 

e na atenção espacial do corpo e do 

ambiente correspondente, 

caracterizado por desatenção a um 

dos lados e atenção excessiva ao 

lado oposto. Negligência do lado 

esquerdo é mais grave e persistente 

que do lado direito. 

-Conservação de tarefas motoras e 

visuais do lado não negligenciado. 

-Deixa a comida no prato do lado 

negligenciado. 

-distorção de desenhos na metade da 

página relativa ao lado negligenciado. 

-Falha na movimentação do lado 

negligenciado. 

-Parece não perceber posicionamento 

do membro negligenciado. 

-Hemianopsia; 

-Hemiplegia do lado esquerdo 

decorrente de AVC do hemisfério 

direito. 

-Lesão cerebral decorrente de 

problemas cerebrovasculares. 

Percepção 

sensorial 

perturbada 

(especificar: 

visual, auditiva, 

cinestésica, 

gustativa, tátil, 

olfativa) 

Mudança na quantidade ou no 

padrão dos estímulos que estão 

sendo recebidos, acompanhada por 

resposta diminuída, exagerada, 

distorcida ou prejudicada a tais 

estímulos.  

-Comunicação prejudicada; 

-distorções sensoriais; 

-mudança na acuidade sensorial; 

-mudança na capacidade de resolução 

de problemas; 

Mudança na resposta usual aos 

estímulos. 

-Integração sensorial alterada; 

Recepção sensorial alterada; 

Transmissão sensorial alterada. 

Confusão 

Aguda 

Inicio abrupto de distúrbios 

reversíveis de consciência, atenção, 

cognição e percepção que ocorrem 

durante um breve período de tempo. 

-Flutuação na atividade psicomotora/ 

cognição/ nível de consciência. 

Nada consta para o AVC 
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Confusão 

crônica 

Uma deterioração irreversível, 

prolongada e/ou progressiva do 

intelecto e da personalidade, 

caracterizada por capacidade 

diminuída para a interpretação dos 

estímulos ambientais e para 

processos de pensamento 

intelectual, e manifestada por 

distúrbios da memória, da 

orientação e do comportamento. 

-Evidencia clinica de prejuízo orgânico; 

- memória antiga ou recente alterada; 

-Prejuízo cognitivo progressivo; 

-Resposta alterada a estímulos; 

 

-Acidente Vascular Cerebral 

Memória 

prejudicada 

Incapacidade de lembrar ou recordar 

partes de informações ou 

habilidades comportamentais 

-Esquecimento de efetuar uma ação 

em horário planejado; 

-experiências de esquecimento; 

Incapacidade de aprender novas 

informações; 

Incapacidade de determinar se uma 

ação foi efetuada; 

-incapacidade de recordar eventos; 

-incapacidade de reter novas 

informações. 

-Distúrbios neurológicos.  

Comunicação 

verbal 

prejudicada 

Habilidade diminuída, retardada ou 

ausente para receber, processar, 

transmitir e usar um sistema de 

símbolos. 

-Déficit visual parcial ou total; 

-Desorientação; 

-Afasia; 

Verbalização imprópria. 

-Alteração no Sistema Nervoso 

Central. 

Integridade da 

pele 

prejudicada 

Epiderme ou derme alteradas -Destruição de camadas da pele; 

Invasão de estruturas do corpo; 

Rompimento de superfície de pele. 

-Extremos de idade; 

Imobilização física; 

Proeminências ósseas; 

Pele úmida. 

Integridade 

tissular 

prejudicada 

Dano a membranas mucosas, córnea, 

pele ou tecidos subcutâneos. 

-Tecido destruído; 

Tecido lesado. 

-Deficit de conhecimento; 

Fatores mecânicos; 

Fatores nutricionais; 

Mobilidade física prejudicada. 
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Critérios de mudança terapêutica 

Pode haver mudança na terapêutica, na dependência do esclarecimento etiológico da isquemia. O tratamento deve ser dirigido para 

a resolução dos processos etiológicos e prevenção de novos eventos. Assim, dissecção arterial deve ser tratada com anticoagulação, 

vasculites devem ser tratadas com medicação específica (corticóides ou imunossupressores), trombofilias corrigidas, estenoses arteriais 

corrigidas por tratamento endovascular ou cirúrgico. 

 

Critérios de internação 

Todos os pacientes com quadro agudo de doença cerebrovascular devem ser internados em Unidade de AVC ou Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Critérios de alta 

 Pacientes com AVCI estabilizado, adequadamente investigado, e com prevenção secundária instituída, podem seguir tratamento 

ambulatorial, após receber orientações de cuidados e reabilitação por equipe multiprofissional. 

Cuidados especiais 

Tratamento de Complicações Neurológicas Agudas 

Mais de um terço dos pacientes apresenta deterioração do quadro por progressão do AVC; 1/3 por edema cerebral, 11% por 

isquemia recorrente e 10% por transformação hemorrágica. 

 

Edema cerebral e hipertensão intracraniana (HIC) 

     O inchaço cerebral (brain swelling), associada à isquemia dos astrócitos, ocorre por reação citotóxica mediada por múltiplos 

fatores incluindo radicais livres. Deterioração clínica progressiva pelo inchaço ocorre em infartos extensos no território da artéria cerebral 

média (ACM), e se iniciam em até 4 dias após o início do AVCI. O termo infarto maligno tem sido aplicado em pacientes com infarto 

territorial extenso que incha dentro de 24 horas, levando a HIC e sinais de herniação cerebral. Nos infartos cerebelares a deterioração 

rápida está associada ao inchaço e apneia súbita por compressão do tronco cerebral e arritmias cardíacas. TC crânio precoce com sinais de 

comprometimento de mais de 2/3 do território da ACM e extensa hipoperfusão no mapa de perfusão da TC predizem infarto maligno com 

alta sensibilidade (91%) e especificidade (94%). Apesar do tratamento intensivo a mortalidade nestes pacientes é de 50 a 70%. 

     Fatores que podem aumentar o inchaço como hipoxemia, hipercarbia e hipertermia devem ser corrigidos. Elevar a cabeceira a 

20° ou 30° para aumentar a drenagem venosa. Evitar o uso de vasodilatadores que podem aumentar a PIC. 

     Pacientes com deterioração progressiva por inchaço cerebral e infarto extenso, com rebaixamento do nível de consciência, 

devem ter monitorizada a PIC. O objetivo da monitoração da PIC é mantê-la < 20 mm Hg com pressão de perfusão cerebral > 60 mm Hg. O 

controle da HIC deve ser realizado sob protocolos específicos visando à estrutura e familiaridade de cada serviço com as estratégias 

terapêuticas. 

     O tratamento da HIC é dirigido para hiperventilação, uso de diuréticos osmóticos, drenagem de fluidos cerebrais e cirurgia 

descompressiva. A hiperventilação tem efeito transitório; e os parâmetros utilizados são: PaCO2 entre 25 e 30 mm Hg, pressão expiratória 
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final positiva no máximo entre 10 e 12 cm H2O. O manitol é utilizado na dose de 0,25 a 0,5g/kg IV administrado em 20 minutos a cada 6 

horas. A dose máxima usual é de 2g/kg. Normalmente é utilizado como contemporizador para a cirurgia (craniectomia descompressiva). 

     A cirurgia descompressiva para infartos malignos cerebrais pode ser salvadora. Tanto a idade do paciente, quanto o lado do 

infarto podem interferir na decisão cirúrgica. Os familiares devem ser avisados quanto às potenciais sequelas da intervenção e ao impacto 

na vida do paciente. Pacientes com hidrocefalia aguda secundária ao AVCI cerebelar devem ser tratados com derivação ventricular externa, 

seguida de cirurgia descompressiva. 

 

Transformação hemorrágica 

Pacientes com AVCI e transformação hemorrágica devem seguir o protocolo de AVCH, no que tange ao controle do hematoma. 

 

Controle de crises epiléticas 

Segue-se a recomendação acima (Profilaxia e controle de crises epilépticas). 
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Anexos 

Anexo 1. Escala de Avaliação para pacientes com AVC- NIHSS 
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Anexo 2. Escala de Coma de Glasgow 

 

 
Anexo 3. Escala ASPECTS: Para cada área comprometida atribui-se 1 ponto. O índice é calculado pela fórmula: 10 menos a soma de 
pontos. 
 

 

 

 

 

 

M1 - córtex anterior 
M2 - córtex lateral à insula 
M3 - córtex posterior 
M4 - córtex anterior e superior a M1 
M5 - crtex lateral e superior a M2 
M6 - córtex posterior e superior a M3 
Ins -Ínsula 
NC - Núcleo caudado 
NL - Núcleo lentiforme 
CI - Cápsula interna 
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Fluxograma clínico 

 
 

 



 
PROTOCOLO – HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ 

Capítulo JCI  Responsável pela elaboração Número do documento Data da 1ª versão 

Assistência ao Paciente- AOP Equipe Médica do Centro de 
AVC 

PR028 04/07/2012 

Título Responsável pela aprovação Versão número Data desta versão 
Protocolo Clínico Gerenciado- Diretrizes 
de atendimento ao Paciente com 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico  

Superintendência Médica 5ª versão 15/03/2016 

  

 



 
PROTOCOLO – HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ 

Capítulo JCI  Responsável pela elaboração Número do documento Data da 1ª versão 

Assistência ao Paciente- AOP Equipe Médica do Centro de 
AVC 

PR028 04/07/2012 

Título Responsável pela aprovação Versão número Data desta versão 
Protocolo Clínico Gerenciado- Diretrizes 
de atendimento ao Paciente com 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico  

Superintendência Médica 5ª versão 15/03/2016 

  
Descritores 

Centro de AVC 

 

CID envolvido 

G45.1- Síndrome da artéria carotídea (hemisférica) 

G45.4 AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA 

G45.9-ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NAO ESPECIFICADA 

G45- ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS 

G46.0- SINDROME DA ARTERIA CEREBRAL MEDIA (I66.0) 

G46.1- SINDROME DA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (I66.1) 

G46.2- SINDROME DA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR (I66.2) 

G46.8- OUTRAS SINDROMES VASCULARES CEREBRAIS  EM  DOENCAS CEREBROVASCULARES (I60-I67) 

I63- INFARTO CEREBRAL 

I63.0- INFARTO CEREBRAL DEVIDO A TROMBOSE DE ARTERIAS PRE-CEREBRAIS 

I63.3- INFARTO CEREBRAL DEVIDO A TROMBOSE DE ARTERIAS CEREBRAIS 

I63.4- INFARTO CEREBRAL DEVIDO A EMBOLIA DE ARTERIAS CEREBRAIS 

I63.5- INFARTO CEREBRAL DEVIDO A OCLUSAO OU ESTENOSE NAOESPECIFICADA DE ARTERIAS CEREBRAIS 

I63.8- OUTROS INFARTOS CEREBRAIS 

I63.9- INFARTO CEREBRAL NAO ESPECIFICADO 

I64- ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUÊMICO 

I65.2- OCLUSAO E ESTENOSE DA ARTERIA CAROTIDA 

I66.0 OCLUSAO E ESTENOSE DA ARTERIA CEREBRAL MEDIA 

I66.1 OCLUSAO E ESTENOSE DA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR 

I66.2- OCLUSAO E ESTENOSE DA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR 

I66.9- OCLUSAO E ESTENOSE DE ARTERIA CEREBRAL NAO ESPECIFICADA 

I67.2- ATEROSCLEROSE CEREBRAL 

I67.8- OUTRAS DOENCAS CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS 

I67.9- DOENCA CEREBROVASCULAR NAO ESPECIFICADA 

I67.9- SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO 

I69.3- SEQUELAS DE INFARTO CEREBRAL 

 

 

 


