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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de mestrado trata de um projeto de intervenção, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo o aumento da 
resolutividade da atenção ao paciente com Acidente Vascular Cerebral (AVC) no 
sistema público de saúde de São Bernardo do Campo (SBC)- SP, através da 
implantação da Linha de Cuidado ao AVC no município. O campo da intervenção 
é composto pelas unidades de saúde do SUS de SBC: unidades básicas de 
saúde, unidades de pronto atendimento pré-hospitalar, Sistema de Regulação, 
Complexo Hospitalar e Centro de Reabilitação. O público-alvo será composto por 
profissionais de saúde que atuam na rede básica, na atenção pré-hospitalar, 
hospitalar e reabilitação, além de gestores municipais. Para a construção do 
projeto de intervenção foi realizada, inicialmente, revisão de literatura sobre o 
tema integralidade do cuidado e AVC, e pesquisa sobre programas de atenção 
integral à saúde, incluindo visita a dois serviços que já implantaram a Linha de 
Cuidados ao AVC e que são referência no Brasil. A partir do diagnóstico 
situacional da atenção ao paciente com AVC em SBC e das recomendações da 
literatura, do Ministério da Saúde e do referencial prático delimitaram-se os 
objetivos específicos: a) definir processos e fluxos assistenciais para o 
atendimento ao paciente com AVC no sistema público de saúde, b) integrar os 
vários pontos da rede de atenção do sistema público de saúde envolvidos na 
atenção ao paciente com AVC agudo, c) ampliar a incorporação de ações de 
cuidado voltadas aos pacientes com AVC. Para tanto, foram identificados os 
atores e interfaces da intervenção; desenhou-se um plano de ação, 
monitoramento e avaliação; levantou-se orçamento e se estabeleceu um 
cronograma com duração de 18 meses. Através da instituição da Linha de 
Cuidado, espera-se alcançar os seguintes resultados: a) Aumento do número de 
pacientes atendidos com suspeita de AVC; b) Aumento do número de pacientes 
submetidos à trombólise; c) Redução no tempo de transporte dos pacientes com 
suspeita de AVC agudo para o hospital de referência; d) Redução nos tempos de 
atendimento ao paciente com AVC (tempo porta- neurologista e porta-tomografia 
para casos elegíveis e  tempo porta-agulha para aqueles submetidos à 
trombólise); e) Aumento do número de pacientes atendidos no Centro de 
Reabilitação após a alta hospitalar; f)Integração dos pontos da rede de atenção 
do Sistema Único de Saúde envolvidos na atenção ao paciente com AVC agudo; 
g)Redução do tempo médio de internação hospitalar; h) Redução da mortalidade 
hospitalar por AVC. 

PALAVRAS CHAVES: Sistema Público de Saúde; Acidente Vascular Cerebral; 
Linhas de Cuidado; Estudos de Intervenção; Assistência à Saúde; Modelos 
Organizacionais; Redes de Atenção em Saúde.   
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ABSTRACT 
 
 
 
This master’s degree conclusion work is an intervention project placed in the 
Brazilian Public Health System (SUS), which aims to increase the resolution of 
patient care with Stroke in the public health system of São Bernardo do Campo 
(SBC)-SP, through the implementation of care line of Stroke in the city. The field of 
intervention is composed of SUS health units: basic health units, prehospital 
emergency units (UPAs e SAMU), control system, hospital complex and rehab 
center. The target public is composed of health professionals working in the basic 
network, in the prehospital, hospital and rehabilitation care, as well as municipal 
managers. For the construction of the intervention project initially it was performed 
literature review on the topic comprehensive care and Stroke, and research on 
comprehensive health care programs including visits to two services that have 
already deployed to the Care Line stroke and which are a reference in Brazil. From 
the situational diagnosis of patient care in Stroke SBC and literature 
recommendations, the Ministry of Health and practical reference to delimit them 
specific objectives: a) define processes and aid flows to the care of patients with 
stroke in the public health system, b) integrate the various points of care network 
of public health system involved in the care of patients with acute stroke, c) expand 
the incorporation of care actions to stroke patients. Therefore, the actors and 
interfaces of the intervention were identified; an action plan with monitoring and 
evaluation was designed; a financial budget and a schedule lasting 18 months 
were established. Through the establishment of the care line, is expected to 
achieve the following results: a) increase the number of patients with suspected 
stroke; b) increasing the number of patients undergoing thrombolysis; c) reduction 
in patient transport time with suspected acute stroke to the reference hospital; d) 
reduction in service times for patients with stroke (time door- neurologist and door 
- tomography for eligible cases and door-to- needle those undergoing 
thrombolysis; e) increase the number of patients at the Rehabilitation Center after 
hospital discharge; f) integration of the points of the care network brasilian public 
health system involved in patient care with acute stroke; g) Reduction in the 
average length of hospital stay; h) Reduced hospital mortality from stroke. 
 
KEYWORDS: Public Health System; Stroke; Care Lines;  Intervention Studies; 
Delivery of Health Care; Models, Organizational; Health Care Networks 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das maiores causas de morte e 

incapacidade adquirida em todo o mundo. Cerca de um terço dos casos atinge a 

parcela economicamente ativa da população. Considerando-se a previsão de um 

crescimento da ordem de trezentos por cento da população idosa nas próximas 

três décadas, o prognóstico epidemiológico do AVC torna-se sombrio. Existem 

poucos dados estatísticos sobre a assistência ao AVC em países em 

desenvolvimento, e segundo a WHO (World Health Organization 2004) cerca de 

75% dos óbitos por AVC no mundo ocorrem nesses países(1). 

 No Brasil o AVC é a causa mais frequente de óbito na população adulta 

(10% dos óbitos) e responde pelo diagnóstico de 10% das internações 

hospitalares públicas. A mortalidade nos primeiros 30 dias é de 10%, atingindo 

40% no primeiro ano pós-evento. A imensa maioria dos sobreviventes necessita 

de reabilitação para as sequelas neurológicas consequentes, sendo que 

aproximadamente 70% não retornam ao seu trabalho e 30% necessita de auxílio 

para caminhar(2). Dados do Ministério da Saúde (DATASUS) mostram que em 

2011 a taxa de mortalidade específica por doenças cerebrovasculares (óbitos por 

100.000 habitantes) foi de 52,4 no Brasil, e de 52,5 no Estado de São Paulo. A 

taxa de internação hospitalar (número de internações/10mil habitantes) nacional 

foi de 9,09 e de 9,4 em São Paulo no mesmo ano. 

 Diante do inegável impacto social, econômico e previdenciário do AVC, e da 

existência de tecnologias de organização do sistema de saúde e de cuidado 

clínico desse agravo que são custo efetivas, tornou-se necessária a reformulação 

do sistema de atendimento, abordando de forma integrada o paciente, 
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disponibilizando as melhores estratégias de diagnóstico e tratamento conhecidas 

atualmente. 

 Para enfrentar esta situação, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo 

várias estratégias para a consolidação do SUS através da construção de uma 

rede de atenção à saúde. Nesse sentido em 2012 instituiu a Linha do Cuidado ao 

AVCa como elemento da rede de atenção às urgências e emergências que 

objetiva proporcionar cuidado integrado e continuado, promovendo a integração 

entre os pontos de atenção à saúde, tendo como pressuposto que todos têm 

fundamental relevância no fluxo da linha(2). É uma estratégia de gestão que 

combina tecnologias duras, leve-duras e levesb, na busca por aumentar a 

qualidade do serviço prestado e alcançar a integralidade do cuidado. 

 Para a efetivação das linhas de cuidado, os serviços de saúde devem buscar 

a máxima resolutividade, que é a capacidade do sistema em resolver situações 

relacionadas à saúde/doença dos usuários e/ou atendê-los de forma adequada 

em todos os níveis de atenção. É a exigência de que, quando um indivíduo busca 

o atendimento, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e 

resolvê-lo até o nível da sua competência. A resolutividade em serviços de saúde 

é uma maneira de avaliação a partir dos resultados obtidos do atendimento ao 

usuário, que envolve aspectos relativos à demanda, à satisfação do cliente, às 

tecnologias dos serviços de saúde, à existência de um sistema de referência 

                                                           
a- A Linha do Cuidado do AVC, instituída pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012, e parte 
integrante da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, propõe uma redefinição de estratégias que 
dêem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC diante do cenário epidemiológico explicitado, 
bem como de um contexto sociodemográfico considerável, a exemplo do aumento da expectativa de vida e 
consequentemente o envelhecimento da população, aumentando os fatores de risco e dimensionando mais 
ainda o seu desafio no SUS(39). 

b- As tecnologias no trabalho em saúde podem se classificar como leves: “tecnologias de relações do tipo 
produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de 
trabalho”;leve-duras: “saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, com 
protocolos e conhecimentos”; e duras: “equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas 
organizacionais”(40). 
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preestabelecido, à acessibilidade dos serviços, à formação dos recursos humanos 

e às necessidades de saúde da população(3). 

 O modelo de atenção ao AVC no Brasil e na maioria dos países em 

desenvolvimento tem produzido um cuidado fragmentado, com pouca 

comunicação entre os pontos da rede de atenção e centrado no cuidado 

profissional, especialmente no médico. Os sistemas de saúde baseados nessa 

perspectiva valorizam o desempenho técnico e profissional de cada serviço 

produzindo um conjunto de pontos de atenção que funcionam com baixa 

comunicação entre si, e que por consequência, são incapazes de oferecer uma 

atenção contínua à população. Esse modelo caracteriza-se pela forma de 

organização hierárquica; pela inexistência da continuidade da atenção; pelo foco 

nas condições agudas através de unidades de pronto-atendimento, ambulatorial e 

hospitalar; pela passividade do usuário; além da ação reativa à demanda. O foco 

da atenção são intervenções curativas e reabilitadoras. Mendes afirma que esse 

modelo de atenção à saúde tem sido um desastre sanitário e econômico em todo 

o mundo(4). 

 Para avaliar o impacto econômico do AVC em nosso país foi realizado um 

estudo retrospectivo entre 2006 e 2007, em dois hospitais públicos de grande 

porte no estado de São Paulo, Hospital Santa Marcelina e Hospital São Paulo-

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Neste foram incluídos 271 

pacientes com AVC isquêmico e 45 com AVC hemorrágico, com a intenção de 

detalhar os custos do tratamento do AVC no SUS. O custo médio de tratamento 

por paciente foi de 1902 dólares para o AVCI e de 4101 dólares par AVCH. Esse 

trabalho fornece a primeira descrição detalhada de custos associado ao AVC 

agudo no Brasil, e a partir desses dados os autores fizeram estimativa nacional de 
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gastos, levando em conta a incidência de 92 por 100.000 habitantes para AVCI 

(327 milhões de dólares) e 16 por 100.000 habitantes para AVCH (122 milhões de 

dólares)(5).  

 De acordo com a AHA/ASA (American Hearth Association/American Stroke 

Association) a implantação de uma política de cuidado integral ao paciente com 

AVC pode reduzir a mortalidade anual pela doença em 2-3%, o que significaria 

20.000 menos mortes nos Estados Unidos e cerca de 400.000 mortes a menos 

em todo o mundo. A incapacidade após o AVC também poderia ser reduzida, 

resultando em uso mais apropriado dos recursos de saúde e redução de custos 

para a população e para os governos(6). 

 A taxa de mortalidade após o AVC é variável na literatura. No Canadá, 

estudo de coorte realizado por Saposnik(7) incluiu 3631 pacientes internados por 

AVC e encontrou taxa de mortalidade de 6,9% em sete dias, de 12,6% em 30 dias 

e de 23,6% em um ano. O estudo norte-americano multicêntrico RANTTAS 

(Randomized Trial of Tirilazad Mesylate in Acute Stroke) relata uma taxa de 

mortalidade em cinco dias de 3,58% e de 10% em 30 dias pós-AVC(8). 

 Em nosso país, estudo observacional realizado para avaliar a mortalidade 

hospitalar relacionada ao AVC, considerou dados do Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH) do SUS entre abril de 2006 e dezembro de 2007. Foram incluídos 

pacientes com até sete dias de permanência hospitalar. Ocorreram 16.879 

internações por AVC nesse período, e a taxa de mortalidade bruta foi de 34,3% 

(mortalidade ajustada de 31,2%)(9). 

 Existe uma tendência mundial à queda na mortalidade por AVC, sendo mais 

expressiva em países mais desenvolvidos. Estudo epidemiológico realizado para 
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avaliar a tendência da taxa de mortalidade por AVC no Brasil entre 2000 e 2009, 

mostrou queda na mortalidade bruta por AVC de 7,34% no período, e redução na 

mortalidade padronizada de -14,99% no período. Isso se deve ao maior controle 

dos fatores de risco, melhores condições socio-econômicas e à tecnologias 

efetivas para diagnóstico e tratamento da doença(10). 

 A aprovação do uso de trombolíticos revolucionou o tratamento do AVCI e 

determinou a busca de novas modelagens dos sistemas de saúde. Após a 

publicação em 1995 do estudo NINDS (The National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke rtPA Stroke Study Group)(11), o uso do rtPAc no AVC foi 

aprovado para o tratamento do AVC com até 180 minutos do início dos sintomas 

(classe I, nível de evidência Ad). Este foi um ensaio clínico randomizado, duplo 

cego, controlado, e mostrou que grupo tratado com rtPA teve 30% mais pacientes 

com mínimo ou nenhum déficit neurológico na avaliação três meses após o AVC. 

 O estudo ECASS III (The European Cooperative Acute Stroke Study)(12), 

publicado em 2008, ampliou a janela terapêutica e reafirmou o benefício e a 

segurança da trombólise endovenosa realizada entre 3 e 4,5 horas. Todos os 

trabalhos realizados para avaliar a eficácia da trombólise comprovaram que 

quanto mais precoce a administração do rtPA melhor a evolução.  

 Desde 2003 existem estudos em vários países sobre a trombólise intra-

arterial, que pode ser realizada em até 6 horas do início dos sintomas. Porém, 

como existe a necessidade de angiografia cerebral no serviço e equipe de 

                                                           
c- O mecanismo básico de ação da droga trombolítica é converter plasminogênio em plasmina resultando na 
degradação da fibrina e subsequente recanalização do vaso, restaurando o fluxo sanguíneo. 

d-Classe de recomendação 1- Tratamento comprovadamente eficaz, recomendação de que o mesmo deve 
ser utilizado. Nível de evidência A- Evidência suficiente de ensaios clínicos controlados e randomizados ou 
meta-análises com desfecho clínico. 
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radiologista intervencionista disposição, poucos centros de AVC realizam o 

procedimento. A recomendação atual é de que ela seja realizada em pacientes 

com AVC devido à oclusão de Artéria Cerebral Média e que não são candidatos a 

trombólise endovenosa com rtPA(13)(classe 1, nível de evidência Be).  

 A partir de 2008 tem sido realizado em centros de hemodinâmica a 

trombectomia mecânica, em alguns pacientes que não melhoram após a 

trombólise endovenosa. Consiste na colocação de stent como dispositivo para 

fragmentação e retirada do trombo com altas taxas de recanalização (acima de 

90%). O stent é retirado após alguns minutos do procedimento. Este tem sido 

considerado um procedimento seguro, rápido e relativamente simples para 

aqueles locais que dispõem de serviço de neuroradiologia intervencionista.  

 Em 2013, foram publicados três estudos independentes multicêntricos 

randomizados que foram realizados para comparar a terapêutica intra-arterial e a 

endovenosa para o AVC agudo. Nenhum dos estudos mostrou superioridade da 

radiologia intervencionista. Isso gerou muita discussão no mundo acadêmico e 

entre especialistas do mundo todo, que acreditam na superioridade da terapia 

intervencionista. Por essa razão, a partir de 2014 vários estudos tem sido 

conduzidos com o intuito de comprovar a superioridade da recanalização 

mecânica endovascular em relação a trombólise endovenosa. Atualmente existem 

cinco estudos prospectivos, multicêntricos, randomizados que comprovam que o 

tratamento endovascular em casos de oclusão de vasos intracranianos da 

circulação anterior (sistema carotídeo) realizado em até 6 horas do início dos 

                                                           
e- Classe de recomendação 1- Tratamento comprovadamente eficaz, recomendação de que o mesmo deve 
ser utilizado. Nível de evidência B- Evidência limitada a um ensaio clínico randomizado ou estudos não 
randomizados. 
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sintomas é comprovadamente superior em independência funcional após o AVC, 

com redução da mortalidade e baixo índice de complicações(14). 

 Apesar da eficácia comprovada, permanece ao redor de 2 a 5% a taxa de 

pacientes com AVCI que recebem tratamento trombolítico nos Estados Unidos, 

Canadá e Europa. Em centros especializados em AVC, esta taxa pode chegar de 

10 a 20%(15). 

 Revisão sistemática recentemente publicada incluiu 41 estudos entre 

janeiro 1997 a maio 2014 com o objetivo de identificar quais fatores do sistema de 

saúde e quais estratégias de intervenção estavam associadas a maiores taxas de 

administração de rtPA. Os fatores do sistema que mostraram associação 

significante com aumento no número de trombólise foram: localização do ponto de 

atenção (acesso) ao hospital, com maior taxa naqueles localizados em áreas 

próximas ao centro de AVC; capacitação e habilidade profissional (tratamento 

feito por neurologista, admissão em unidade de AVC, tratamento em hospital 

universitário, tratamento em hospital com elevado volume de atendimento em 

AVC, hospital habilitado como centro de AVC); elementos organizacionais 

(protocolos específicos de AVC, presença de time de AVC, transferência por 

serviço de atendimento médico pré-hospitalar com equipe treinada, admissão de 

pacientes aos finais de semana)  e a presença de serviço de neuroimagem. A 

conclusão da revisão foi de que o atendimento feito em hospitais universitários ou 

em hospitais com maior volume de atendimento de AVC apresentaram os 

melhores resultados em aumentar a taxa de trombólise(16). 

 Os modelos assistenciais de cuidado integral ao paciente com AVC agudo 

mais difundidos no mundo, com relevante evidência científica, em países como 
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Canadá, Inglaterra, Alemanha e Espanha, preveem a inclusão de diversos pontos 

de atenção à saúde, distribuídos em padrão reticular, com fluxos pré-definidos. 

Dentro deste conceito devem estar previstas a educação em saúde, as ações da 

atenção básica, os serviços de urgência/emergência (hospitalares, componentes 

fixos e móveis), as Unidades de AVC, a reabilitação, cuidados ambulatoriais pós-

ictus e a reintegração social(2). 

 É fundamental que a linha de cuidados englobe estratégias de educação em 

saúde, para que a população saiba identificar os sinais de alerta do AVC e para 

que seja orientada a como proceder caso ele ocorra, entendendo que trata-se de 

uma urgência médica. Os sinais de alerta de AVC utilizados para orientação do 

público leigo são: perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo 

(face, braços ou perna); dificuldade súbita de falar ou compreender; perda visual 

súbita em um ou ambos os olhos; súbita tontura, perda de equilíbrio ou 

coordenação; dor de cabeça súbita intensa sem causa aparente(12). 

 Há forte evidência na literatura de que programas de educação aumentam a 

proporção de pacientes com AVC que utilizam o atendimento médico de urgência 

como primeiro contato com o sistema de saúde. Esse passo é fundamental para a 

rápida detecção, estabilização clínica e transporte do paciente para o serviço de 

referência em AVC. Vários estudos demostram que o paciente com AVC que 

acessa o sistema de saúde através do atendimento médico de urgência (pré-

hospitalar) recebe tratamento mais oportuno e tem maior chance de ser 

submetido à trombólise(6).Por sua vez, o sistema de atenção pré-hospitalar de 

urgência deve ter protocolos de atendimento para o rápido acesso, atendimento 



22 
 

inicial, identificação de comorbidades que possam mimetizar o AVC e rápido 

transporte para o hospital(13).  

 Um grande estudo brasileiro realizado entre julho de 2004 e dezembro de 

2005 entrevistou 814 pessoas em locais públicos de quatro grandes cidades: São 

Paulo, Salvador, Fortaleza e Ribeirão Preto, com o objetivo de investigar se a 

população sabia reconhecer os sinais de alerta para AVC, o que fariam se algum 

familiar apresentasse os sintomas e se sabiam ativar o serviço médico de 

emergência(17). Vinte e dois por cento não sabia reconhecer quaisquer sinais de 

acidente vascular cerebral. Apenas 34,6% dos sujeitos conheciam o telefone 

correto de emergência (192). Somente 51,4% dos indivíduos ligariam para o 

serviço médico de emergência. A falta de conhecimento sobre ativação do SAMU 

e a ignorância sobre a disponibilidade de tratamento de AVC agudo pela 

população adulta estiveram presentes mesmo em indivíduos de maior 

escolaridade e melhor nível socioeconômico, demonstrando a alarmante situação 

de falta de conhecimento da população. 

 Especificamente sobre a ação da atenção básica na linha de cuidado do 

AVC, esta não se resume ao evento agudo. As equipes desse nível de atenção 

devem realizar ações para promoção de hábitos de vida saudáveis e prevenção 

das doenças cardiovasculares. Nos pacientes com doenças crônicas 

cardiovasculares, deve ser realizado o tratamento, com abordagem ampliada, 

envolvendo atuação multiprofissional e atuando na promoção do autocuidado e 

cuidado compartilhado, bem como realizando estratificação de risco e 

acompanhamento próximo dos casos de mais alto risco. Devem ser ressaltados 

os sinais de alerta para AVC, enfatizando para que o usuário saiba a importância 
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de procurar os serviços de saúde nos primeiros sintomas, possibilitando o 

tratamento em tempo oportuno(2). 

 Com as novas tecnologias de cuidado ao AVC tornou-se fundamental a 

mudança de organização do sistema e dos serviços de saúde: o rápido 

reconhecimento de sinais e sintomas pela população, a agilidade dos serviços de 

resgate e do atendimento pré-hospitalar (UBSs, UPAs e SAMU), e o rápido 

transporte do paciente para o hospital de referência. No hospital, a estruturação 

dos serviços de emergência com protocolos e fluxos bem definidos diminuem o 

tempo de atendimento e aumentam a chance de que o tratamento trombolítico 

seja realizado com a menor janela terapêutica possível. 

 Atualmente a maioria dos pacientes com AVCI chega ao hospital com mais 

de 3 horas de evolução. Apesar da estreita janela terapêutica ser a maior 

limitação ao uso deste tratamento, o rtPA permanece subutilizado mesmo em 

pacientes elegíveis por falta de organização e treinamento dentro dos hospitais. 

Alguns pacientes que chegam em tempo hábil, devido falta de estrutura para o 

atendimento, falta de equipes treinadas para o manejo agudo do AVC, atraso na 

realização de exames e demora no diagnóstico, perdem a chance do tratamento. 

A educação da população e dos médicos quanto aos sinais e os sintomas de AVC 

e quanto a possibilidade de tratamento aumenta substancialmente o número de 

pacientes tratados com rtPA(15). 

 Por todas essas razões, é fundamental que o modelo de atenção ao AVC 

seja integrado em redes, para que o AVC seja detectado precocemente, o 

paciente seja transportado o mais rapidamente possível para o serviço de 

referência e para que o tratamento seja efetivo. Também é fundamental que esse 
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paciente tenha garantido o rápido acesso a serviços de reabilitação após a alta 

hospitalar e ambulatório de especialidade, assim como o seu retorno a UBS, para 

que seja assistido de forma integral.  

 Minha formação como neurologista e minha inserção no sistema público de 

saúde do município de São Bernardo do Campo- São Paulo, foram as principais 

motivações para a realização desse trabalho. Atuo no Pronto Socorro Central há 

dez anos, e como coordenadora do Serviço de Neurologia do Complexo 

Hospitalar Municipal há oito anos. Também sou preceptora responsável pelo 

estágio de urgência e emergência neurológica do programa de Residência Médica 

em Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC. Assim, além da atividade 

assistencial e de gestão, atuo diretamente na formação de residentes em 

Neurologia. Minha implicação com este projeto de intervenção vai além da 

conclusão do Mestrado em Saúde Coletiva. Como neurologista e gestora tenho a 

convicção de que a implantação da Linha de Cuidados propiciará um avanço 

significativo no cuidado ao paciente com AVC. 

 Pela necessidade da criação de um modelo integrado de atenção ao AVC no 

município, que dê conta de todas as necessidades do usuário relacionada a esta 

patologia, e através da minha atuação profissional surgiu esta proposta de 

intervenção, para a implantação da Linha de Cuidados do AVC no município. 

 Entende-se por intervenção o “conjunto de meios (físicos, humanos, 

financeiros, simbólicos) organizados num contexto específico, em um dado 

momento para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma 

situação problemática”(18). Uma intervenção, seja ela um programa ou uma 

política, pode ser concebida como um sistema organizado de ação que inclui, em 
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um determinado ambiente: agentes (os atores); estrutura (o conjunto de recursos 

e das regras, que escapam ao controle dos atores); processos (relações entre os 

recursos e as atividades) e objetivo (o estado futuro para qual o processo de ação 

é orientado). A intervenção pode ser concebida como o conjunto das cadeias de 

ações (processo) que permitem mobilizar recursos para realizar atividade e 

produzir serviços, de modo a alcançar resultados(19). 

 Para a construção do presente trabalho, foi realizada revisão da literatura 

nacional e internacional nas bases de dados scielo, medline, lilacs, utilizando os 

descritores “assistência integral à saúde” (“comprehensive health care”), “políticas 

públicas de saúde” (”public health policy”), “acidente vascular cerebral” (“stroke”), 

”assistência à saúde” (“delivery of health care”), além dos termos “integralidade”, 

“linhas de cuidado” , “redes de atenção à saúde” e  “integrated care”. Foram 

selecionados artigos a partir de 1995 (ano em que o uso do trombolítico foi 

aprovado) até 2016, com enfoque em trabalhos que trataram da atenção integral 

ao AVC e outras doenças crônicas, além de artigos que avaliaram programas de 

atenção integral à saúde, com o intuito de buscar evidências da efetividade e 

resolutividade dessas práticas. 

 

2. Contexto da atenção à saúde em São Bernardo do Campo 

 

 O perfil de atendimento aos pacientes com AVC no município de São 

Bernardo do Campo foi construído através de dados demográficos, 

epidemiológicos e de alguns indicadores de processo e de resultado assistenciais 

reconhecidos mundialmente do atendimento ao paciente com AVCI(20). 
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2.1. O município 
 

 Localizado na região sudoeste da região metropolitana de São Paulo, São 

Bernardo do Campo é um dos integrantes da região do Grande ABC. Limita-se 

com São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e São 

Paulo. Possui um território de 408,45 Km2, sendo 118,21 Km2 em zona urbana, 

214,42 Km2 em zona rural, além de ter 75,82 Km2 pertencentes à represa Billings, 

que divide a cidade(21).   

2.2. Dados Demográficos e Epidemiológicos 
 

 O município tem população estimada de 816.925 pelo IBGE (2015), o que 

representa densidade demográfica de 1.994,90 (habitantes/Km2). Apresenta 

índice de envelhecimento de 65,07 (número de pessoas com mais de 60 anos 

para cada 100 pessoas menores de 15 anos). 

 Em 2013 ocorreram 6765 óbitos por condições relacionadas ao acidente 

vascular cerebral (CID-10 G45: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico transitório 

e síndromes correlatas, I63: Infarto Cerebral e I64: Acidente Vascular Cerebral 

não especificado como isquêmico ou hemorrágico) no Estado de SP, sendo 84 

óbitos apenas em São Bernardo do Campo e em 2015 houve 603 internações por 

essas causas no município (DATASUS). 

2.3. O Sistema de Saúde no Município 
 

 O sistema de saúde suplementar é muito expressivo em SBC. Em março de 

2016, existiam 456.509 beneficiários do sistema, o que determina uma taxa de 

cobertura de saúde suplementar de 55,88% no município (ANS,2016).  



27 
 

 A rede privada possui nove hospitais e seis pronto-atendimentos, além de 

dois hospitais privados contratados sob gestão do SUS (Santa Casa e Lacan). 

 O Sistema Único de Saúde em São Bernardo do Campo possui 34 UBS 

(Unidades Básicas de  Saúde) e 146 equipes de saúde da família; 9 UPAs 

(Unidades de Pronto Atendimento); 17 unidades móvel pré-hospitalar (SAMU- 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência, localizadas em 12 bases), sendo 

que duas unidades são de suporte avançado; uma Central de Regulação; quatro 

equipes de PID (Programa de Internação Domiciliar); dois ambulatórios de 

especialidades médicas e um Centro de Especialidades e Reabilitação (CNES, 

2016). 

 O Complexo Hospitalar Municipal (SUS) engloba o Hospital e Pronto Socorro 

Central (hospital de urgência e emergência, que é a referência em Neurologia e 

possui equipe de neurologistas 24h), Hospital de Clínicas Municipal (hospital de 

alta complexidade que é referência em Neurocirurgia de urgência, entre outras 

especialidades), Hospital Anchieta, (hospital de especialidades cirúrgicas e 

oncologia) e Hospital Municipal Universitário (referência materno-infantil).  

 As Unidades Básicas contam com 157 enfermeiros, 172 técnicos de 

enfermagem ,164 médicos de família, 28 clínicos gerais, seis fisioterapeutas, nove 

fonoaudiólogos, 11 nutricionistas, 18 assistentes sociais e 47 psicólogos. As 

UPAs possuem 88 enfermeiros, 239 técnicos de enfermagem, 190 clínicos gerais 

e 10 assistentes sociais. O SAMU conta com 27 enfermeiros, 92 técnicos de 

enfermagem, 70 socorristas (condutores da ambulância) e 28 médicos. O centro 

de reabilitação conta com um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, 12 
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médicos, 10 fisioterapeutas, 20 fonoaudiólogos, um nutricionista, dois assistentes 

sociais e seis psicólogos (CNES, 2016). 

 O Hospital e Pronto Socorro Central (HPSC) possui 231 médicos (193 

clínicos gerais, 24 neurologistas e 14 médicos intensivistas), 108 enfermeiros, 341 

técnicos de enfermagem, 31 fisioterapeutas, três fonoaudiólogos, 12 assistentes 

sociais, sete nutricionistas e 10 psicólogos (CNES, 2016). 

 

 

 
 

HPSC 

UPA 

SAMU 

Figura 1-Localização dos Serviços de Urgência no Município  

Fonte: http://fic.saobernardo.sp.gov.br/mapportal  

 
 

http://fic.saobernardo.sp.gov.br/mapportal
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2.4. Atenção ao Paciente com AVC no SUS 
  

Existe no município de SBC uma diretriz para a construção de Linhas de Cuidado 

para as doenças crônicas. Desde 2014 já estão implantadas as linhas da 

Hipertensão Arterial e do Infarto Agudo do Miocárdio, segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde. Apesar do empenho dos gestores em melhorar a atenção ao 

paciente com AVC nos últimos anos, ainda não há uma Linha de Cuidado 

implantada para essa patologia. 

 Em agosto de 2014 a Secretaria Municipal de Saúde recomendou a 

elaboração de protocolo hospitalar de atendimento ao AVC. Após algumas 

reuniões da Diretoria do Hospital e Pronto Socorro Central com os gestores da 

atenção hospitalar e equipe multidisciplinar, em novembro de 2014 a primeira 

trombólise foi realizada no Hospital e Pronto Socorro Central, pois nessa época o 

município passou a ter serviço de Neurocirurgia de urgência 24h, com a 

inauguração do centro cirúrgico no Hospital de Clínicas Municipal. No primeiro 

trimestre de 2015 foi realizado o treinamento da equipe de enfermagem para o 

acolhimento, classificação de risco, direcionamento e assistência aos pacientes 

com suspeita de AVC. Em maio de 2015 o protocolo foi oficialmente implantado 

no Complexo Hospitalar, e contempla atendimento médico, de enfermagem e 

fonoaudiologia (Anexo 1). 

 Com a proposta de construir o desenho da intervenção de forma coletiva e 

participativa, foi realizada no dia 27 de maio de 2015 oficina de pactuação com os 

gestores da Secretaria de Saúde de SBC, sobre o cuidado ao paciente com AVC 

no município, onde estiveram presentes o orientador deste projeto de intervenção, 

o Secretário Adjunto de Saúde, a Assessora Técnica da Secretaria, o Diretor da 
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Atenção Hospitalar, a Superintendente do Hospital e Pronto Socorro Central, a 

Diretora da Atenção Especializada e sua assistente, a Diretora da Atenção Básica 

e seu assistente, a Diretora do Departamento de Apoio à Gestão. Nessa reunião o 

desenho do anteprojeto foi apresentado, e houve pactuação de algumas ações 

iniciais. Houve apoio dos gestores, que estão alinhados com a proposta de 

implantação da Linha de Cuidados no município. 

 Em outubro de 2015 foi criado o ambulatório de anticoagulação no 

município, coordenado por uma enfermeira, para o seguimento de pacientes que 

recebem alta após o AVC em uso de anticoagulante oral como profilaxia 

secundária. Até então, os pacientes retornavam no próprio pronto-socorro da 

Neurologia para fazer o controle do tempo de protrombina e ajuste da dose da 

medicação, o que gerava transtorno para os pacientes, familiares e para a equipe 

médica, pois o atendimento competia com todos os casos de urgência 

neurológica. Essa foi uma importante ação dos gestores no sentido de organizar a 

atenção pós-hospitalar. 

 Até novembro de 2015, quando um caso suspeito de AVC era admitido na 

UPA, independentemente do tempo de início dos sintomas, o médico solicitava a 

avaliação da Neurologia no HPSC através de um formulário geral, usado para 

todas as patologias. Este era enviado para a Central de Regulação do município 

que transmitia a solicitação ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) do HPSC. 

Após a autorização do médico regulador do NIR, o paciente aguardava o 

transporte sanitário até chegar ao HPSC. Para tentar agilizar o atendimento do 

paciente, todos os casos vindos das UPAs para avaliação da Neurologia já vêm 

com a solicitação de Tomografia para ser realizada assim que o mesmo entrar no 
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hospital, para que não seja necessário aguardar o atendimento para que o 

Neurologista solicite o exame. Isso diminuiu o tempo para diagnóstico e tomada 

de decisão clínica nos pacientes com AVC.  

 O maior problema detectado pela gestão hospitalar é a demora na chegada 

do paciente para o HSPC, que ocorre por duas razões principais: a superlotação 

do hospital, que muitas vezes não possui leitos disponíveis para a transferência 

do caso suspeito de AVC que está na UPA; e o atraso no transporte quando o 

pedido de avaliação da UPA é aceito pela regulação, pois esses pacientes 

competem com todas as outras solicitações de ambulância no município 

(transferências, avaliações, realização de exames externos, etc).  

 No sentido de garantir o rápido acesso dos pacientes que dão entrada nas 

UPAs com suspeita de AVCI em tempo hábil para trombólise, foi realizada em 17 

de novembro de 2015 reunião com a atenção pré-hospitalar e regulação com a 

criação de um fluxo específico para esses casos, para que não necessitassem 

passar pela regulação habitual. Apesar do protocolo hospitalar do AVC ter sido 

iniciado em maio de 2015, houve certa resistência da gestão hospitalar para esse 

momento da Linha, pois o receio era que houvesse uma superlotação em nossa 

sala de emergência, e uma vez pactuado com a atenção pré-hospitalar, não 

haveria mais a possibilidade de negativa de vaga para esses casos.  

 Estiveram presentes a Superintendente do HPSC, a Diretora técnica do 

HPSC, o Coordenador geral do SAMU, a Coordenadora médica do SAMU, a 

Coordenadora médica do Departamento de Atenção Hospital de Urgência e 

Emergência, a Assessora da Diretoria do Departamento de Atenção Hospital de 

Urgência e Emergência, a Coordenadora técnica da Regulação do Departamento 
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de Apoio à Gestão do SUS, a Coordenadora médica do Departamento de 

Atenção Básica, a Coordenadora do Núcleo Interno de Regulação do HPSC, a 

Coordenadora da equipe de Clínica Médica do HPSC, a enfermeira Supervisora 

dos protocolos clínicos e treinamento do HPSC, a Supervisora de enfermagem do 

HPSC e a Coordenadora de enfermagem do HPSC.  

 Ficou acordado que os casos candidatos à trombólise atendidos nas UBSs 

ou UPAs seriam encaminhados imediatamente ao HPSC, através do transporte 

sanitário, em ambulância UTI, após preenchimento de ficha de acesso à 

trombólise (Anexo 2), sem necessidade de aguardar o aceite de vaga. A UPA faz 

contato direto através de linha de telefone exclusiva para o AVC (que fica na sala 

de emergência), para notificar o enfermeiro da sala vermelha sobre a vinda do 

paciente e envia a ficha de acesso à trombólise preenchida via email, em 

endereço que foi criado para essa finalidade (avc.trombolise@chmsbc.org.br), 

para a Central de Internação do HPSC, com cópia automática para coordenação 

da neurologia, para a supervisora de enfermagem de protocolos clínicos, para a 

gerente de enfermagem e para a diretoria técnica. Dessa maneira, toda a equipe 

envolvida fica preparada para receber o paciente e pode acessar os dados 

clínicos do caso que está chegando para possível trombólise. 

 Também foi pactuado que quando o SAMU for acionado por pacientes em 

domicílio ou via pública com suspeita de AVC agudo dentro da janela terapêutica, 

deverá trazer os pacientes diretamente ao HPSC e não para a UPA mais próxima 

como era feito em alguns casos. 

Para tentar diminuir a superlotação do HPSC, ficou acordado que casos que 

chegarem ao Hospital e Pronto Socorro Central e que o AVC for excluído pelo 

mailto:avc.trombolise@chmsbc.org.br
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neurologista, retornarão para a UPA de origem, e se for necessária vaga no 

HPSC o paciente obterá sua vaga de internação através da Central de 

Regulação.  

Após a pactuação do protocolo de acesso à trombólise pelos gestores 

municipais, foi realizado em 01 de dezembro de 2015 um primeiro treinamento 

para apresentação do protocolo aos profissionais de saúde, voltado para os 

profissionais de saúde da atenção pré-hospitalar (divulgado pelo Departamento 

de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência). Inicialmente o público-alvo 

foram os médicos e enfermeiros diaristas de todas as UPAs, os gerentes das 

unidades e os responsáveis técnicos, pois eles poderiam ser multiplicadores do 

conhecimento dentro das unidades. Também foram convidados enfermeiros e 

médicos plantonistas. Foi abordado o diagnóstico do AVC, epidemiologia, impacto 

socioeconômico e a importância da trombólise, com ênfase na necessidade da 

rápida detecção e transporte ao hospital de referência em Neurologia. Estiveram 

presentes profissionais de sete das nove UPAs, assim divididos: três 

responsáveis técnicos, quatro gerentes, cinco médicos diaristas e um enfermeiro, 

além de gestores do DAHUE (coordenador médico, coordenador técnico e 

assessor da diretoria). 

 Em 27 de janeiro de 2016 foi realizado o segundo treinamento, com maior 

participação dos profissionais de saúde, que neste momento mostraram maior 

interesse em compartilhar dúvidas sobre o funcionamento do protocolo que já 

estava em vigor. Foram capacitados profissionais de oito das nove UPAs, e 

apesar da divulgação semelhante em todas as unidades, identificamos que uma 

UPA não participou de nenhum dos dois treinamentos. Estiveram presentes três 
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responsáveis técnicos, dois médicos diaristas, sete enfermeiros e três médicos 

plantonistas, além de duas enfermeiras do DAHUE. 

 Compondo este diagnóstico situacional do cuidado ao paciente com AVC foi 

construída uma linha de base com os principais indicadores para avaliar a 

atenção a esse agravo. Para escolha desses indicadores que também irão 

constituir o sistema de monitoramento e avaliação do plano de ação, foi realizada 

pesquisa bibliográfica para encontrar evidências de quais são os mais estudados, 

e quais seriam mais indicados e factíveis para a nossa realidade. 

 Donabedian foi  o primeiro autor a estudar e publicar sobre qualidade em 

saúde, trazendo os conceitos utilizados na indústria para o atendimento hospitalar 

e desenvolvendo a noção de indicadores de estrutura, processo e resultado(22). O 

componente “Estrutura” corresponde às características relativamente estáveis e 

necessárias ao processo assistencial, abrangendo a área física, recursos 

humanos (número, tipo, distribuição e qualificação), recursos materiais e 

financeiros, sistemas de informação e instrumentos normativos técnico-

administrativos, apoio político e condições organizacionais. “Processo” refere-se à 

prestação da assistência segundo padrões técnico-científicos e o uso apropriado 

de determinado recurso diagnóstico ou terapêutico em cada situação, para cada 

paciente. Entende-se por “Resultado” as consequências do tratamento e da 

progressão da doença (mortalidade, reinternação), condição de saúde (sintomas, 

status funcional e qualidade de visa) e custos.  

A escolha do indicador deve levar em conta que o mesmo deve ser 

significativo, deve ser validado e testado, deve servir como medida de qualidade 

do cuidado, deve ser útil para medir estrutura, processo ou resultado, possa ser 
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modificado por melhorias no processo do cuidado, estimulando a equipe a 

alcançar melhores resultados(23). 

 Em 2000 um grande grupo de trabalho americano (AHA/ASA) reuniu-se para 

definir quais os principais aspectos no cuidado ao paciente com AVC e quais 

indicadores de qualidade poderiam ser utilizados para apoiar medidas de melhoria 

e para que as instituições pudessem ser comparadas(23).  

Ficaram definidos como medidas de estrutura:  

-Esforço na melhoria da qualidade, com mecanismo de monitoramento do 

processo de cuidado e dos resultados.  

-Equipe médica com experiência em atendimento de urgência ao AVC. 

-Plano de cuidados para o paciente com AVC, com existência de protocolo 

hospitalar, incluindo o percurso do paciente, as vias de acesso para o 

atendimento e a indicação de cada terapia. 

- Exame de imagem cerebral disponível (TC ou RM). 

- Acesso ao Neurologista e ao Neurocirurgião quando há necessidade. 

 

Medidas de processo: 

- Plano de tratamento do paciente documentado em prontuário. 

- Avaliação inicial contendo resultado do exame de imagem (TC ou RM), 

ECG para avaliar Fibrilação Atrial ou Isquemia Miocárdica, e medida de 

glicose (pois hipoglicemia pode mimetizar sintomas de AVC). 

-Terapia aguda: trombólise nos pacientes elegíveis (que deve seguir 

recomendação do National Institutes of Health-NIH), com monitorização 

dos resultados; uso de aspirina em até 48h da admissão; não uso de 

nifedipina sublingual (para evitar hipotensão arterial e consequente piora 
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da isquemia cerebral); controle da temperatura, pois a hipertermia (acima 

de 38º) aumenta o dano cerebral. 

-Terapia preventiva: pacientes que não apresentam contra-indicação 

devem receber alta com alguma terapia antitrombótica (antiplaquetário ou 

anticoagulante), e deve haver orientações sobre aderência ao tratamento 

para prevenção secundária do AVC. Além disso, o grupo considerou 

fundamental a existência de estratégias educacionais sobre AVC na 

população, através de orientação sobre o reconhecimento de sintomas. 

-Avaliação funcional e reabilitação- deve haver documentação dos déficits 

e funcionalidade do paciente após o AVC, assim como o encaminhamento 

para reabilitação para aqueles com sequelas. 

 

Medidas de resultado (após 30 dias): 

-Progressão da doença e complicações: mortalidade, novo AVC, 

demência, reinternação, complicações (pneumonia, TVP) 

-Condição de saúde do paciente: deficiência, incapacidade, qualidade de 

vida. 

  

 Estudo alemão realizado para determinar quais indicadores de qualidade 

seriam utilizados naquele país para mensurar a atenção ao AVC reuniu um grupo 

multidisciplinar e foi conduzido pelo German Stroke Registers Study 

Group(ADSR)(24). Foi realizada revisão sistemática de 34 indicadores 

recomendados pela literatura que se enquadravam em uma das três dimensões 

da qualidade do cuidado: estrutura, processo ou resultado. Após análise de 
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16.832 artigos, 24 indicadores foram selecionados: sete relacionados a 

estrutura,14 indicadores de processo e resultado durante a internação e três 

relacionados a processo e resultado pós-hospitalar. Assim, ficou definido: 

Indicadores de estrutura: 

-Participação de profissionais da equipe hospitalar em treinamentos de 

serviços médicos de urgência ao AVC, ao menos uma vez por ano. 

-Participação do hospital em educação em saúde sobre o AVC através de 

campanhas regionais, orientação a grupos de risco e atividades em mídia, 

mais que uma vez ao ano. 

-Implementação de time multidisciplinar de atendimento ao AVC (médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e serviço 

social), com discussões em grupo, visitas multidisciplinares a beira do 

leito e educação permanente de todos os membros da equipe 

-Exame de imagem disponível 24hs por dia (TC ou RM), com médico 

experiente para interpretação do exame. 

-Implementação de sistema de governança de qualidade interna, para 

avaliação dos procedimentos e processo de trabalho no hospital, e 

comparação externa dos resultados com serviços de excelência em AVC. 

-Disponibilidade de exames para avaliação vascular (Ultrasson doppler de 

carótidas, AngioTC, AngioRM ou Angiografia) e avaliação cardíaca 

(Eletrocardiograma, Ecocardiograma Transtorácico e Transesofágico). 

-Disponibilidade de monitorização de sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca, temperatura corporal e oximetria). 

 

 



38 
 

Indicadores de processo e resultado durante a internação: 

-Educação de pacientes e familiares sobre o AVC (porcentagem de 

pacientes ou familiares que receberam informações antes da alta sobre 

prevenção, prognóstico e cuidados necessários).  

-Reabilitação precoce de desordens da fala (afasia ou disartria) -  início de 

tratamento com fonoaudiologia nas primeiras 48h da admissão. 

-Triagem de pacientes portadores de disfagia baseado em protocolo, 

realizado por fonoaudiólogo (porcentagem de pacientes). 

-Reabilitação precoce com Fisioterapia e Terapia ocupacional em até dois 

dias da admissão, para os pacientes com déficit funcional importante 

(escala de Rankinf maior ou igual a 3 ou índice de Barthelg menor ou igual 

a 70). 

-Mobilização precoce- paciente acamado que é transferido para poltrona 

nas primeiras 24h da admissão, e início da mobilização em até 48h, 

excluindo aqueles com alteração do nível de consciência e aqueles com 

hipertensão intracraniana (porcentagem de pacientes). 

-Terapia antitrombótica- medicação antiplaquetária iniciada em até 48h da 

admissão, medicação antiplaquetária prescrita na alta, anticoagulação em 

pacientes portadores de Fibrilação Atrial (porcentagem de pacientes). 

                                                           
f-Escala de Rankin (avaliação funcional pós- AVC): 0- Sem sintomas; 1- Nenhuma deficiência significativa, 
capaz de conduzir todos os deveres e atividades habituais,  2- Leve deficiência , incapaz de conduzir todas 
as atividades de antes, mas é capaz de cuidar dos próprios interesses sem assistência, 3- Deficiência 
moderada, requer alguma ajuda mas é capaz de caminhar sem assistência (pode usar bengala ou andador), 
4 -Deficiência moderadamente grave, incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de atender às próprias 
necessidades fisiológicas sem assistência, 5-Deficiência grave ,confinado à cama, incontinente, requerendo 
cuidados e atenção constante de enfermagem, 6 –Óbito. 

g- O Índice de Barthel avalia as atividades da vida diária e mede a independência funcional em dez tarefas: 
alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso 
sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas. Cada item é pontuado de acordo com o 
desempenho do paciente em realizar tarefas de forma independente, com alguma ajuda ou de forma 
dependente. A pontuação varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais elevadas 
indicam maior independência. 
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-Exame de imagem (TC ou RM) realizado em pacientes com suspeita de 

AVC (porcentagem de pacientes). 

-Exame de imagem realizado em até 60min para os pacientes com início 

dos sintomas de AVC até 120 minutos e elegíveis para trombólise. 

-Percentual de pacientes elegíveis submetidos a trombólise.  

-Exame vascular (Ultrasson doppler, AngioTC, AngioRM ou Angiografia) 

de artérias extracranianas realizado durante a internação (porcentagem 

de pacientes). 

-Mortalidade hospitalar em até sete dias por AVC, excluindo pacientes 

que receberam alta antes desse período. 

-Taxa de pneumonia adquirida no hospital em pacientes com AVC. 

Indicadores de processo e resultado após a alta: 

-Prevenção secundária do AVC em pacientes após três meses do evento, 

que inclui anticoagulação em pacientes portadores de Fibrilação Atrial, 

antiplaquetários em pacientes sem contra-indicação, tratamento da 

Hipertensão Arterial, da Diabetes e da Dislipidemia (porcentagem de 

pacientes). 

-Desfecho três meses após o AVC, que mede a probabilidade de um 

paciente tratado em determinado hospital por AVC ter um mau desfecho 

(morte ou reinternação). 

-Qualidade de vida três meses após o AVC, que mede a probabilidade de 

um paciente tratado em determinado hospital por AVC ter boa qualidade 

de vida (medida por escalas validadas). 
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 A linha de base para a construção deste projeto de intervenção foi 

construída com dados levantados entre agosto de 2015 e janeiro de 2016, através 

de planilha produzida pela equipe hospitalar para monitoramento da aderência ao 

protocolo institucional e também de consulta ao banco de dados da Central de 

Regulação e do SAMU, para levantamento de dados do atendimento pré-

hospitalar. Baseada nas recomendações da literatura e do Ministério da Saúde(14), 

e na necessidade de fazer um diagnóstico situacional da assistência ao AVC no 

município, a escolha dos indicadores foram: 

-tempo porta-neurologista: tempo desde a chegada do paciente ao hospital 

até o atendimento do neurologista.  

-tempo porta-tomografia: tempo medido da entrada do paciente à 

emergência até a realização da TC crânio. 

-tempo porta-agulha: tempo desde a chegada do paciente ao hospital até o 

início da infusão do trombolítico. 

-taxa de elegibilidade: número de pacientes submetidos à trombólise entre 

os pacientes admitidos por AVC.  

-tempo médio de internação hospitalar: duração em dias da permanência 

hospitalar. 

-tempo de transporte do atendimento pré-hospitalar a chegada no hospital:  

-tempo do registro da solicitação a central do SAMU até a chegada do 

paciente no hospital (HPSC). 

-tempo do registro na Central de Regulação do município solicitado 

pelas UPAs de transferência de pacientes com suspeita de AVC até a 

chegada no hospital (HPSC). 
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-taxa de mortalidade hospitalar - porcentagem de pacientes que morreram 

durante a internação por AVC.  

 Para melhor análise dos indicadores de processo “tempo porta-neuro” e 

“tempo porta-TC”, o ideal seria a identificação de todos os casos elegíveis para 

trombólise. Porém, como a coleta de dados foi retrospectiva e na planilha de 

monitoramento do protocolo hospitalar não consta o tempo de início dos sintomas, 

a alternativa possível foi partir do caso trombolisado para a análise dos tempos. 

 Os resultados encontrados estão na tabela a seguir: 

 

Indicador (média) Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Média 
do 
período 

Tempo porta-neuro 
(min)- pacientes 
trombolisados 

47 67 0 19 47 44 44,8 

Tempo porta-TC (min)- 
pacientes trombolisados 

46 35 0 13 47 9 30,0 

Tempo porta-agulha 
(min) 

73 96 0 71 73 70 76,6 

Taxa de elegebilidade 4,6% 3,1% 0 5,4% 2,7% 2,2% 3,6% 

Tempo médio de 
internação (dias) 

6,8 7,1 8,0 8,5 6,7 8,6 7,6 

Tempo UPA-HPSC (min) 312,2 356,7 265,4 275,3 286,0 309,9 300,9 

Tempo SAMU-HPSC 
(min) 

43,1 59,3 57,7 41,0 64,8 64,7 55,1 

Taxa  de mortalidade 12,2% 12,1% 9,2% 8,6% 8,3% 8,0% 9,7% 

Tabela 1- Indicadores utilizados para o diagnóstico situacional  

 

Fonte: Banco de dados do HPSC, Central de Regulação e SAMU 
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 No período de seis meses, 300 pacientes foram atendidos no HPSC por 

AVC isquêmico, AVC hemorrágico ou Ataque Isquêmico Transitório. Do total de 

pacientes atendidos, 43% procuraram espontaneamente o HPSC, 41% vieram 

transferidos das UPAs e 16% do SAMU. 

 

 

  

 Também foram coletados dados da atenção pós-hospitalar através de 

consulta ao registro de atendimentos do Centro de Reabilitação (CER), entre 

agosto de 2015 e novembro de 2015, para identificar se os pacientes que 

receberam alta do HPSC após internação por AVC procuraram o serviço. Pelo 

protocolo hospitalar vigente, todos os pacientes são encaminhados para o CER 

após a alta, independente do grau de incapacidade. 

 Nesse período de quatro meses, 171 pacientes receberam alta hospitalar, 

porém o levantamento mostrou que apenas 40 foram acolhidos no CER (23,3%). 

16%

41%

43% SAMU

UPAs

Demanda Espontânea

Gráfico 1- Origem dos pacientes atendidos por AVC no HPSC, segundo ponto da atenção 

o 1-Ponto de atenção de origem dos pacientes atendidos por AVC 

 

Fonte: Banco de dados do HPSC 
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O resultado é ainda mais alarmante quando observamos que apesar do tempo 

médio da alta hospitalar para o acolhimento ter sido de 17,8 dias, o tempo do 

acolhimento para o início da reabilitação foi de 85,8 dias. 

 Nesse ponto da atenção, fica evidente que não há Linha de Cuidado para o 

AVC no município, e que apesar de ações pontuais terem melhorado a atenção a 

essa patologia, é urgente a conexão de todos os pontos da atenção para garantir 

a integralidade do cuidado. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1.  Objetivo geral 

Aumentar a resolutividade da atenção ao paciente com AVC no sistema público 

de saúde de São Bernardo do Campo 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

-Definir processos e fluxos assistenciais para o atendimento ao paciente com AVC 

no sistema público de saúde 

-Integrar os vários pontos da rede de atenção do sistema público de saúde 

envolvidos na atenção ao paciente com AVC agudo. 

-Ampliar a incorporação de ações de cuidado voltadas aos pacientes com AVC. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

4.1.  Redes de Atenção à Saúde 

Segundo Mendes(4), redes de atenção à saúde são organizações 

poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma 

missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária, prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma 

humanizada. As redes de atenção apresentam missão e objetivos comuns; 

intercambiam constantemente seus recursos; são estabelecidas sem hierarquia 

entre os diferentes componentes, e todos os pontos de atenção à saúde são 

igualmente importantes e se relacionam horizontalmente. 

 As redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde oferecem condição 

estruturalmente mais adequada para efetivação da integralidade da atenção e 

reduzem os custos dos serviços por imprimir uma maior racionalidade sistêmica 

na utilização dos recursos. Em sistemas com essa organização, os recursos 

podem ser mais bem aproveitados desde que sejam aperfeiçoados os 

mecanismos de incorporação tecnológica e de acesso dos usuários aos diferentes 

serviços(25).As redes oferecem atenção integral com intervenções promocionais, 

preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas; prestam atenção 

oportuna, em tempos e lugares certos, de forma eficiente e ofertando serviços 

seguros e efetivos, em consonância com as evidências disponíveis; focam-se no 

ciclo completo de atenção a uma condição de saúde; têm responsabilidades 
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sanitárias e econômicas inequívocas por sua população; e geram valor para a sua 

população. 

4.2. Linhas de Cuidado 

 Linhas de Cuidado são fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário, 

a fim de atender às suas necessidades de saúde. A “linha” desenha o itinerário 

que o usuário faz por dentro de uma rede de saúde. São estratégias para superar 

a fragmentação da prática e alcançar uma assistência integral, visto que nenhum 

ponto da atenção dispõe da totalidade dos recursos e competências necessários 

para a solução dos problemas de saúde de uma população. Visa a continuidade 

do cuidado, a produção do cuidado em rede e de forma sistêmica(26). 

 A Linha de Cuidado tem início na entrada do usuário em qualquer ponto do 

sistema que opere a assistência, ou seja, em qualquer ponto onde haja interação 

entre o usuário e o profissional de saúde: seja atendimento domiciliar, PSF, UBS, 

ambulatório ou serviços de urgência. A partir desse local de entrada abre-se um 

percurso que se estende conforme as necessidades do usuário(27). 

 A implementação de linhas de cuidado para as doenças mais prevalentes e 

de projetos terapêuticos que atendam necessidades mais singulares da 

população são indispensáveis para a qualificação do cuidado. As linhas de 

cuidado são estratégias habitualmente utilizadas para organizar a atenção de 

enfermidades crônicas, e são basicamente as normas que orientam os usuários 

sobre os caminhos preferenciais que devem percorrer e condutas a serem 

adotadas para terem suas necessidades adequadamente atendidas(25). 
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 Para a efetivação da linha de cuidado, os gestores dos serviços devem 

pactuam fluxos, reorganizando o processo de trabalho para facilitar o acesso do 

usuário às unidades e serviços aos quais necessita. É fundamental que haja um 

acordo de funcionamento, feito por todas as chefias, coordenações, gerências, 

das UBSs, redes de apoio diagnóstico e terapêutico, serviços de urgência e 

hospitalares(26). 

4.3. Experiências Internacionais de Programas de Atenção Integral à 

Saúde 

 Para avaliar programas de cuidado integral em doenças crônicas, foi 

publicado em 2014 uma revisão de revisões sistemáticas e meta-análises sobre o 

assunto(28). As doenças mais estudadas foram Insuficiência Cardíaca, DPOC, 

HAS e Asma. A maioria das revisões descrevem que os programas reduzem 

mortalidade e admissão hospitalar, diminuem as reinternações, melhoram a 

adesão ao tratamento, diminuem o tempo de permanência hospitalar. Poucas 

revisões referem que os custos são diminuídos, e há pouca evidência de redução 

de custos diretos ou indiretos. Há forte evidência de melhora na qualidade do 

cuidado e na satisfação do paciente. 

 Em 2015 foi publicado estudo de coorte retrospectivo que avaliou a eficácia 

do programa de atenção integral a pacientes portadores de Diabetes Tipo 2 em 

Taiwan, utilizando banco de dados nacional do país, National Health Institute 

Research Database (NHIRD). Os pacientes foram seguidos de 2001 (ano da 

criação do programa) até 2011.O sistema foi criado para oferecer continuidade no 

cuidado e reduzir as complicações associadas a doença. Envolve abordagem 

multidisciplinar especializada, educação dos pacientes e familiares, mudança de 
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hábitos e cuidado compartilhado, e os pacientes são seguidos a cada 3 meses. 

Foram selecionados 4458 pacientes que participaram assiduamente do programa 

durante um ano, e o mesmo número de pacientes diabéticos com tratamento 

tradicional. Todos foram seguidos até a primeira hospitalização por evento 

cardiovascular. Os participantes do programa de atenção integral tiveram 

significante redução de risco para doença cardiovascular (14%), redução no risco 

de AVC (16%) e redução de mortalidade geral (22%) em comparação com o 

grupo controle(29). 

 Estudo realizado por Giovanella(30) sobre redes integradas de saúde na 

Alemanha, aponta que a setorização assistencial com ausência de articulação 

entre a atenção ambulatorial e hospitalar e inexistência de porta de entrada 

preferencial, levou à necessidade de reestruturação do sistema de saúde alemão. 

O modelo assistencial concebido prevê quatro dimensões para desenvolvimento 

de inovações e melhoria da qualidade da atenção: fortalecimento da prevenção; 

atenção especial para a assistência geriátrica; estímulo à adesão aos tratamentos 

e melhoria da reabilitação e cuidados pós hospitalares. Outra característica do 

modelo é a criação de corredores de atenção específicos por tipo de agravo, que 

incluem a formulação de protocolo com definição de fluxos e critérios para 

encaminhamento ao especialista e ao hospital. Avaliações realizadas por 

pesquisas de monitoramento dessa implantação demonstraram redução de 

gastos com medicações e uso racional de medicamentos; melhor comunicação e 

cooperação entre prestadores ambulatoriais e hospitalares e a consolidação de “ 

círculos de qualidade”, que funcionam como mecanismo de educação continuada 

ao reunir médicos com regularidade para discutir temas e casos clínicos, com o 
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objetivo de qualificar a assistência prestada. Contudo, não foi observado redução 

no volume de internações com a atuação das redes no sistema alemão. 

 Revisão sistemática de estudos que avaliaram o impacto econômico de 

programas de cuidado integral ao AVC trouxe evidência de que serviços com 

equipe multidisciplinar envolvida em alta precoce com orientação ao paciente e 

cuidadores reduziram o tempo de internação e diminuíram os custos em até 30%. 

Em relação a continuidade do tratamento em homecare, não houve impacto 

econômico, mas houve melhora importante da incapacidade funcional e da 

qualidade de vida. Essa mesma revisão mostrou que a internação de pacientes 

em unidades de AVC apresenta maior custo, porém com melhora nos indicadores 

de saúde. E estudos de custo-efetividade sugerem que programas de atenção 

integral ao paciente com AVC podem reduzir custos(31). 

 Pesquisa nacional realizada na Espanha em 2012, incluiu 136 hospitais e 

avaliou o impacto da política EISNS (Sistema de Saúde Espanhol de Cuidado ao 

AVC), criada em 2008, que engloba prevenção, cuidados na fase aguda, 

tratamento, reabilitação e pesquisa, que tem como objetivos melhorar a 

assistência e garantir a equidade territorial. Houve melhora do cuidado ao AVC 

em termos de recursos e também melhora de todos os indicadores de qualidade 

com a implantação do programa. Houve aumento do número de pacientes 

submetidos à trombólise em todas as regiões (total de trombólise variou de 0,3% 

a 33,7% dependendo da região), aumento do número de serviços de 

neurorradiologia intervencionista e criação de 45 unidades de AVC, que são 

unidades de cuidado intermediário com objetivo de reduzir a mortalidade, diminuir 

as sequelas neurológicas e o tempo de internação. Porém, observou-se que 
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essas unidades estão concentradas nas grandes cidades, assim como ocorre nos 

outros países, o que aumenta a disparidade regional. Esse estudo também 

comprovou que a trombólise é mais segura quando realizada por neurologistas, e 

que a presença de neurologistas 24h por dia no serviço melhorou os indicadores 

de qualidade do hospital(32). 

 Na Inglaterra, estudo de coorte prospectivo multicêntrico com 36.197 

pacientes admitidos por AVC em 106 hospitais, investigou quais processos de 

cuidado tinham impacto na mortalidade. O achado foi que o paciente ser avaliado 

por especialista em AVC em até 24h; ser submetido a avaliação da deglutição 

(fonoaudiologia) e screening nutricional; receber terapia antiplaquetária e 

adequada hidratação e nutrição nas primeiras 72h reduziram a mortalidade. 

Confirmando a hipótese inicial, serviços de AVC organizados, integrados e 

qualificados diminuem o risco de morrer em 30 dias(33). 

 Em 2005 foi lançado no Canadá uma política nacional para o cuidado 

integral ao paciente com AVC (Canadian Stroke Strategy), que envolve um 

contínuo de atenção desde a prevenção primária até a reabilitação. Atualmente 

seis das treze províncias implantaram o sistema recomendado. Para avaliar o 

impacto do programa de atenção integral ao AVC no país, foi publicado em março 

de 2016 estudo de coorte retrospectivo realizado com o objetivo de observar se 

as províncias que tinham implantado o sistema de cuidado integral apresentavam 

menor mortalidade em 30 dias após o AVC em relação àquelas que ainda não 

possuem o sistema implantado. Entre 2003 e 2014, foram identificados 319.972 

pacientes internados por AVCI, AVCH e AIT. A taxa de mortalidade em 30 dias 

caiu de 15,8% em 2003 para 12,7% em 2014 nas regiões com sistema de cuidado 
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integral e permaneceu em 14,5% naquelas sem o sistema. A diferença na 

redução da mortalidade entre os dois grupos ficou evidente a partir de 2009, 

quando a maioria dos programas já estavam em funcionamento, comprovando a 

eficácia do programa de atenção integral ao AVC naquele país(34). 

 Outro estudo canadense (2008) que avaliou o cuidado integral ao paciente 

com AVC baseado no banco de dados nacional RCSN (Registry of the Canadian 

Stroke Network), incluiu 3631 pacientes. Desses, 14% foram submetidos à 

trombólise e o tempo médio de internação foi de nove dias. A taxa de mortalidade 

em sete dias foi de 6,9% e de 12,6% em 30 dias. O estudo mostrou que pacientes 

que tiveram acesso a maior nível de cuidado organizado, integrado e 

multidisciplinar apresentaram redução de até 10 vezes na mortalidade(35). 

 Estudo publicado em 2015 que analisou a implantação do programa de 

atenção integral ao AVC na Dinamarca avaliou a reestruturação do cuidado ao 

AVC que ocorreu em uma das cinco regiões de atenção à saúde do país, em 

2012. O modelo foi criado com a intenção de reduzir custos e melhorar a 

qualidade do cuidado (reduzindo a mortalidade e melhorando a condição clínica 

na alta). A política consiste em centralização do atendimento ao AVC agudo em 

dois hospitais especializados em AVC, medidas para redução no tempo de 

permanência hospitalar e mudança do programa de reabilitação do hospital para 

os municípios. A ideia inicial era promover assistência integral ao paciente com 

AVC, facilitando a comunicação entre o hospital e o município, porém foi mantido 

o modelo de atenção hierarquizado, centrado no hospital, o que causou alguns 

obstáculos de acesso e de comunicação entre os setores. A gestão da 

implantação foi realizada por um comitê que incluiu o setor hospitalar e a atenção 
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primária dos municípios. Porém, os municípios só foram incluídos quando o 

programa já estava implantado e não participaram da fase de planejamento. 

Houve resistência dos municípios com a idéia da alta precoce por receio de que 

essa ação aumentasse seus custos. Houve dificuldade na integração entre 

hospitais e municípios, com problemas no fluxo de pacientes e ambos os setores 

atuando de maneira quase independentes, com manutenção do padrão anterior à 

reforma. Dados preliminares sugerem melhora na qualidade do cuidado na fase 

aguda com aumento do número de pacientes tratados, aumento na taxa de 

elegibilidade para a trombólise, redução da mortalidade após 30 dias do evento e 

redução de custos por diminuição do tempo de internação. Porém apesar da 

melhora de alguns indicadores de qualidade do cuidado em AVC, o modelo de 

atenção hierarquizado que ainda predomina dificulta bastante o alcance da 

integralidade do cuidado naquele país. Também houve falha na transferência da 

reabilitação do hospital para a atenção básica nos municípios. A conclusão do 

trabalho é que provavelmente se os municípios tivessem maior envolvimento no 

planejamento do projeto e se os profissionais de saúde participassem da gestão 

haveria maior sucesso na implantação do programa(36). 

 Pode-se observar que há grandes estudos mostrando evidências de que 

programas de atenção integral reduzem o tempo de internação hospitalar e a 

mortalidade em doenças crônicas, incluindo o AVC. Através do cuidado 

multidisciplinar, e de serviços organizados por protocolos e fluxos bem definidos, 

a assistência ao paciente com AVC será mais qualificada e resolutiva. Porém, é 

fundamental que todos os níveis da atenção estejam envolvidos na discussão e 

elaboração do projeto e que as ações sejam pactuadas por todos. 
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4.4. Experiências Nacionais de Programas de Atenção Integral ao AVC 

 No Brasil ainda são escassas as experiências sobre programas de atenção 

integral ao AVC e a maioria dos programas que já existem estão em fase inicial 

de implantação. 

 No Rio Grande do Sul, foi criado em 2006 no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre a primeira Unidade Vascular em Hospital Público do país, com o objetivo 

de atender as doenças vasculares agudas (AVC, infarto agudo do miocárdio, 

doenças agudas da aorta e embolia pulmonar). Em 2008, houve a organização da 

rede e treinamento do SAMU para a rápida identificação, manejo inicial e 

transporte imediato do paciente para o hospital de referência. 

 No ano de 2005 (pré-Unidade Vascular) foram atendidos 153 pacientes com 

AVC isquêmico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. De janeiro de 2006 até 

junho de 2009, após a criação da UV, a implementação de protocolos, a 

organização da rede e o treinamento do SAMU, foram atendidos 1344 pacientes 

com AVC no Hospital de Clínicas, 1120 com AVC isquêmico e 224 com AVC 

hemorrágico. O protocolo de trombólise endovenosa para os pacientes com AVC 

isquêmico, teve taxa de elegibilidade de 18% (202 pacientes). Os tempos de 

atendimento aos pacientes diminuíram significativamente após a implementação. 

O tempo médio porta-médico era de seis horas e passou para 10 minutos, porta-

tomografia era de 12 horas e passou para 28 minutos e da chegada do paciente 

até a definição da conduta era de 14 horas e passou para 68 minutos(15). 

 A cidade de Joinville, em Santa Catarina, foi a pioneira em nosso país na 

criação de uma Unidade de AVC, em 1997. O município conta com o maior banco 



53 
 

de dados de registro de AVC em nosso país. Foi iniciado em 2005 e desde junho 

de 2013 tornou-se oficial a partir de lei municipal, e desde então todas as 

unidades de saúde pública e privada do município devem encaminhar as 

informações sobre a incidência do AVC para a Secretaria de Saúde, para que 

sejam integradas ao banco de dados. Durante cinco anos após o AVC, as vítimas 

são questionadas sobre estilo de vida, tratamento e resultados de exames. O 

acompanhamento é realizado por telefone. A primeira ligação é feita em 30 dias após 

o evento. Até o final do primeiro ano, os médicos retomam o questionário de três em 

três meses.  Do primeiro para o segundo ano, são feitas duas ligações, a cada seis 

meses. Até o quinto ano, as ligações são anuais. O intuito deste acompanhamento é 

obter informações epidemiológicas e sanitárias da população acometida, e entender 

como ocorre a reabilitação e retorno às atividades habituais destes usuários. 

 Estudo realizado entre todos os pacientes internados por AVC no Hospital 

São José, Joinville, entre março e dezembro de 2000, para avaliar se o 

tratamento da fase aguda em uma unidade de acidente vascular cerebral (UAVC) 

reduz a morbi-mortalidade quando comparado a uma enfermaria geral (EG). Os 

pacientes foram randomizados entre a U-AVC e a EG e foram comparados tempo 

de internação, letalidade e dependência funcional e clínica no período de três 

meses. Houveram 35 pacientes internados na UAVC e 39 pacientes na 

enfermaria geral. A letalidade encontrada na U-AVC e na EG foram 

respectivamente 8,5% e 12,8% no décimo dia, 14,2% e 28,2% no trigésimo dia, 

17,4% e 28,7% no terceiro mês. Não houve diferença significante entre o tempo 

de internação e a incapacidade(37).  
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4.5. Critérios internacionais e nacionais para criação de centros de 
AVC 

  Para estabelecer as diretrizes para criação e organização de centros de 

AVC, em 2000 foi criada a Brain Attack Coalition (BAC)(38), um grande grupo de 

trabalho multidisciplinar, que incluiu os maiores centros de tratamento ao AVC. Os 

membros do BAC determinaram dois níveis de centros de AVC: primário, que 

estabiliza o paciente e presta serviço de emergência ao AVC (o centro primário 

pode cuidar do paciente durante toda a internação ou transferir para o serviço 

especializado) e centro de AVC especializados (tratamento de casos mais 

complexos, contam com infraestrutura terciária e alto nível de tecnologia). 

Membros do BAC realizaram revisão de literatura de mais de 600 artigos entre 

1966-2000, para identificar quais intervenções mostraram benefício na 

organização do tratamento do AVC em centro primário. Dividiram essas 

recomendações em “assistência ao paciente” e “serviços auxiliares”. 

Assistência ao paciente 

-Time de AVC: profissionais de saúde, pelo menos um médico e um enfermeiro, 

disponíveis 24 horas por dia. De preferência que o médico seja um neurologista 

com experiência em diagnóstico e tratamento de doença cerebrovascular. Deve 

haver um sistema rápido de notificação desse time, e o ideal é que um de seus 

membros esteja ao lado do paciente 15 minutos após a chamada. 

-Protocolos escritos: deve estar disponível no setor de emergência e em todas as 

áreas que prestam assistência ao paciente com AVC. Deve ser revisado 

anualmente, seguir as evidências e recomendações da literatura e de preferência 

ser desenvolvido pela equipe multidisciplinar envolvida no cuidado ao AVC. 
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-Serviço Médico de Emergência (Pré-Hospitalar): a rápida avaliação e transporte 

de um paciente com AVC é primordial da cadeia de atendimento ao AVC agudo. 

O ideal é que os serviços sejam integrados e que o transporte faça contato com a 

equipe de emergência hospitalar. A equipe do centro de AVC deveria capacitar e 

promover atividades educacionais com a equipe do serviço médico pré-hospitalar. 

-Departamento de Emergência com profissionais capacitados no diagnóstico e 

tratamento do AVC. Devem participar de atividades educacionais ligadas ao AVC 

ao menos dois vezes por ano. 

-Unidade de AVC: existe evidência de meta-análises que pacientes apresentam 

redução de 17% na mortalidade, aumento de 7% nas habilidades funcionais e 

redução de 8% na permanência hospitalar, quando comparados com aqueles 

tratados em unidades gerais. Deve ser composta por equipe multidisciplinar 

especializada, mas pode ser organizada dentro de uma UTI geral, com leitos 

reservados para o AVC, com mínima adição de custos. 

-Serviço de Neurocirurgia: a avaliação deve estar disponível em até duas horas 

da solicitação, e o centro cirúrgico deve funcionar 24 horas por dia. 

Serviços Auxiliares 

-Suporte aos serviços médicos: o centro primário deve ter um gestor médico, não 

necessariamente neurologista, com experiência em doença cerebrovascular, que 

esteja atualizado no assunto, para o planejamento, capacitação e organização do 

trabalho. Existem evidências na literatura de que equipe médica composta por 

neurologistas no cuidado ao paciente com AVC reduz significativamente a 

mortalidade. Estudo com 38000 pacientes com AVC mostrou taxa de mortalidade 

após três meses de 16% quando o paciente foi tratado por neurologista, 23% 

quando tratado por clínico geral e 25% quando tratado por médico de família. 
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-Neuroimagem; TC ou RM disponíveis 24hs/ dia, e realizada em até 25 minutos 

após a solicitação. Deve haver um médico para interpretar o exame em até 20 

minutos após a realização (radiologista ou neurologista). 

-Exames laboratoriais: os resultados de exames de sangue devem estar prontos 

em até 45 minutos após a solicitação. 

-Indicadores de qualidade e resultados: os centros de AVC devem ter um banco 

de dados que registre: número de pacientes, tipo de AVC, tipo de tratamento 

recebido, medidas de tempos em que o tratamento foi instituído, e mensuração 

dos resultados. 

-Programas educacionais: a equipe profissional deve ser submetida a pelo menos 

oito horas de educação médica continuada sobre o assunto. Ao menos dois vezes 

por ano, deve haver um programa específico para educação da população, para 

controle dos fatores de risco e reconhecimento precoce dos sintomas (este é um 

dos papéis fundamentais de um centro de AVC). 

Em nosso país o Ministério da Saúde através da portaria GM/MS 665 de 

2012(39) definiu os critérios para habilitação dos centros de tratamento ao AVC 

que disponibilizam e realizam o procedimento com o uso de trombolítico, 

conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas em Tipo I, Tipo II e Tipo III, 

com os seguintes requisitos: 

Tipo I: 

 Realizar atendimento de urgência vinte e quatro horas por dia, todos os 

dias da semana, inclusive finais de semana; 

 Realizar exame de tomografia computadorizada de crânio nas vinte e 

quatro horas do dia; 
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 Dispor de equipe treinada em urgência para atendimento aos pacientes 

com AVC, composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e 

coordenada por neurologista, com título de especialista em neurologia, 

reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou Conselho 

Regional de Medicina (CRM) ou residência médica em Neurologia 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 

 Disponibilizar protocolos clínicos e assistenciais escritos; 

 Fornecer cobertura de atendimento neurológico, disponível em até 

trinta minutos da admissão do paciente (plantão presencial ou sobreaviso 

à distância ou suporte neurológico especializado por meio da 

telemedicina); 

 Possuir leitos monitorados para o atendimento ao AVC agudo, com 

médico vinte e quatro horas por dia e equipe treinada para o atendimento, 

podendo ser no serviço de urgência ou Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI); 

 Realizar serviço de laboratório clínico em tempo integral; 

 Dispor de equipe neurocirúrgica vinte e quatro horas (presencial ou 

disponível em até duas horas); e 

 Realizar serviço de hemoterapia. 

Tipo II: 

Além dos quesitos necessários para o Tipo I, deve contar com Unidade de 

Cuidado Agudo ao AVC (U-AVC Agudo). Necessita de área física definida, no 

mínimo, com cinco leitos exclusivamente destinados ao atendimento do paciente 

com AVC (isquêmico, hemorrágico ou acidente isquêmico transitório), durante a 

fase aguda (até 72 horas da internação), oferecendo, inclusive tratamento 
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trombolítico endovenoso para o AVC isquêmico. O atendimento é feito de forma 

multiprofissional, com a inclusão de fisioterapia e fonoaudiologia. O tratamento de 

fase aguda é coordenado pelo neurologista. O hospital deve realizar os seguintes 

procedimentos: eletrocardiograma (ECG), serviço de laboratório clínico em tempo 

integral, serviço de radiologia. E possuir acesso garantido por meio de termo de 

compromisso aos seguintes procedimentos: serviço de hemoterapia, 

ultrassonografia doppler colorido de vasos (exame de doppler de artérias 

cervicais), ecocardiograma transtorácico e transesofágico e angiografia, 

angiotomografia, ressonância magnética, angioressonância, ecodoppler 

transcraniano e neuroradiologia intervencionista. 

Recursos Humanos: 

Cada U-AVC Agudo deve ter pelo menos:  um responsável técnico, com 

título de especialista em neurologia reconhecido pelo CFM ou CRM ou residência 

médica em Neurologia, reconhecida pelo MEC); Médico vinte e quatro horas por 

dia; Enfermeiro vinte e quatro horas por dia; um técnico de enfermagem exclusivo 

para cada quatro leitos, vinte e quatro horas por dia; Suporte diário de 

fisioterapeuta; Suporte diário de fonoaudiólogo; Suporte de neurologista vinte e 

quatro horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. 

Tipo III: 

Além dos quesitos necessários para o Tipo II, deve contar com Unidade 

de Cuidado Integral ao AVC (U-AVC Integral). A U-AVC Integral inclui a U-AVC 

Agudo, podendo compartilhar ou não o mesmo espaço físico. É necessário 

possuir, no mínimo, dez leitos e objetivar o atendimento da totalidade dos casos 

de AVC agudo admitidos na instituição (exceto aqueles que necessitarem de 

terapia intensiva e aqueles para os quais for optado por suporte com cuidados 
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paliativos). Tem, também, o papel de dar continuidade ao tratamento da fase 

aguda, reabilitação precoce e investigação etiológica completa. Deve contar com 

ambulatório especializado para dar suporte à rede (preferencialmente próprio ou 

referenciado). O hospital deve realizar os seguintes procedimentos: 

eletrocardiograma (ECG), serviço de laboratório clínico em tempo integral, serviço 

de radiologia, serviço de hemoterapia, ultrassonografia doppler colorido de vasos 

(exame de doppler de artérias cervicais), ecocardiograma transtorácico e 

transesofágico e angiografia. E possuir acesso garantido por meio de termo de 

compromisso: aos seguintes procedimentos: angiotomografia, ressonância 

magnética, angioressonância, ecodoppler transcraniano e neuroradiologia 

intervencionista. 

Recursos Humanos 

Cada U-AVC Integral deve ter pelo menos:  um responsável técnico, com 

título de especialista em neurologia reconhecido pelo CFM ou CRM ou residência 

médica em Neurologia, reconhecida pelo MEC); um  médico vinte e quatro horas 

por dia; suporte de neurologista vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana, inclusive feriados; um enfermeiro exclusivo na unidade;um técnico de 

enfermagem para cada quatro leitos; um fisioterapeuta para cada dez leitos (6 

horas/dia);um fonoaudiólogo para cada dez leitos (6 horas/dia); um terapeuta 

ocupacional para cada dez leitos (6 horas /dia);um assistente social 06 horas/dia 

de segunda à sexta; suporte de psicólogo, nutricionista e farmacêutico na 

instituição. 

A U-AVC Integral deve monitorar e registrar os seguintes indicadores assistenciais 

e de processo: 

 Profilaxia para trombose venosa profunda iniciada até o segundo dia; 
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 Alta hospitalar em uso de antiagregante plaquetário em pacientes com 

AVC não cardioembólico (salvo situações específicas); 

 Alta hospitalar em uso de anticoagulação oral para pacientes com 

Fibrilação Atrial (FA) ou Flutter (salvo contraindicações); 

 Uso de antiagregantes plaquetários, quando indicado, iniciado até o 

segundo dia de internação; 

 Alta hospitalar em uso de estatina para pacientes com AVC 

aterotrombótico (salvo contraindicações); 

 Alta hospitalar com plano de terapia profilática e de reabilitação; 

 Porcentagem de pacientes com doença cerebrovascular aguda, 

atendidos na Unidade de AVC; 

 Tempo de permanência hospitalar do paciente acometido por AVC 

visando redução do mesmo; 

 As seguintes complicações: trombose venosa profunda, úlcera de 

pressão, pneumonia, infecção do trato urinário; 

 CID-10 específico do tipo de AVC à alta hospitalar; 

 Mortalidade hospitalar por AVC, visando redução da mesma; 

 Tempo porta-tomografia < 25 minutos 

 Tempo porta-agulha < 60 minutos 

5. REFERENCIAL PRÁTICO 

 Para a construção desse projeto de intervenção, foram escolhidas duas 

experiências reconhecidas em nosso país, que já implantaram programas de 

atenção integral ao AVC. Foram realizadas visitas em Porto Alegre- RS e em 

Campinas-SP. O objetivo de tais visitas foi identificar as etapas que foram 
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seguidas para a construção daqueles programas, quais passos foram seguidos 

para a implantação, qual a forma de governança, além de entender as 

dificuldades e desafios para sua manutenção, e para tanto foram realizadas 

entrevistas com os gestores da Linha de Cuidado. 

 A Linha de Cuidado do AVC em Porto Alegre teve início em 2005, após a 

pactuação da Secretaria Municipal de Saúde com o Hospital de Clínicas para o 

início da terapia trombolítica para o AVC agudo. A equipe do SAMU foi treinada 

em quatro encontros, onde foi abordado o diagnóstico e manejo inicial dos 

pacientes. Logo após, no início de 2006 foi criado no Hospital das Clínicas a 

primeira Unidade Vascular (UV) em um hospital público no país. Esta unidade tem 

uma área física definida dentro do serviço de emergência, com cinco leitos 

monitorados e equipe treinada para atender as doenças vasculares agudas (AVC, 

infarto agudo do miocárdio, doenças agudas da aorta e embolia pulmonar). 

Inicialmente dispunha de um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico 

emergencista exclusivos para esses leitos, que foram organizados em um espaço 

físico que já existia. No dia seguinte de sua inauguração já foi realizada a primeira 

trombólise em um AVC agudo. No primeiro ano foram realizadas 28 trombólises, 

todas realizadas pela coordenadora do programa e auxiliadas por residentes de 

Neurologia.  

Logo após a inauguração da Unidade perceberam a necessidade de 

estabelecer um fluxo regulatório para o acesso à Unidade de AVC, devido a 

superlotação da emergência com casos de AVC. Assim, ficou acordado entre o 

SAMU, a rede hospitalar de Porto Alegre e a Secretaria de Saúde que apenas os 

casos dentro da janela terapêutica para trombólise seriam encaminhados ao 
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Hospital de Clínicas (e possivelmente para a Unidade Vascular). Os demais 

pacientes passaram a ser encaminhados aos outros hospitais da região, que 

possuíam neurologistas mas não estavam na época capacitados para a 

trombólise. 

Atualmente a Unidade de AVC conta com dez leitos, sendo cinco na 

unidade de emergência e cinco na unidade de internação. Ela é composta por um 

time de profissionais, que foram treinados para o cuidado ao paciente com AVC. 

Estão em constante aperfeiçoamento através de estratégias educacionais, além 

de participarem de visitas diárias à beira do leito, onde discutem cada caso e 

traçam o planejamento terapêutico. A equipe é composta por técnicos de 

enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e médico neurologista. Porém, 

o hospital não tem no pronto socorro equipe de neurologistas 24horas, e a 

gestora da Linha reconhece nessa questão um dos grandes desafios da 

manutenção do projeto. O hospital possui dois neurologistas responsáveis pela 

trombólise, que se revezam no sobreaviso na unidade de emergência, e que são 

acionados pelos residentes quando há um paciente elegível.  

 Logo após a alta, o paciente tem garantido seu retorno ambulatorial com a 

equipe de doenças cerebrovasculares dentro de três meses, e se não houver 

complicações ele é orientado a fazer seguimento exclusivo com o Clínico Geral na 

UBS. Casos mais complexos mantém o acompanhamento com o especialista. 

Segundo a gestora da Linha de Cuidados, a maior dificuldade está na atenção 

pós-hospitalar, pois não há um centro de reabilitação, e os pacientes são 

encaminhados para fisioterapia e fonoaudiologia nas UBSs, que tem excesso de 

demanda e não propõe uma reabilitação especializada. Uma alternativa às UBSs 
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são as clínicas particulares conveniadas com o SUS, que oferecem adequada 

reabilitação, porém tem dificuldade em dialogar com os outros pontos de atenção 

da rede. Existe também grande dificuldade no seguimento de pacientes 

submetidos à anticoagulação, pois não há um ambulatório específico para essa 

finalidade. Pela necessidade de exames de sangue periódicos e ajuste da dose 

de anticoagulante oral com frequência, ocorre superlotação dos ambulatórios de 

Neurologia. A equipe acredita que a criação de um ambulatório com essa 

finalidade seria essencial para garantir a continuidade do cuidado após a alta. 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre publicou em 2011 um 

manual da Rede de Atenção às Urgências, elaborado pela coordenação municipal 

de urgências, onde fica determinado o papel e responsabilidade de cada ponto da 

rede na assistência ao AVC (UBS, UPA, SAMU, hospitais secundários, hospitais 

de referência, serviços de reabilitação e atendimento domiciliar), bem como 

protocolos de atendimento para cada etapa da atenção. Assim, toda a linha de 

cuidado do AVC está documentada e pactuada, garantindo a sua governabilidade. 

 Em Porto Alegre, a Linha também conta com estratégias para educação da 

população, através da distribuição contínua de folhetos explicativos sobre os 

sintomas nas UBS, e de aulas organizadas para grupos de riscos cadastrados na 

atenção básica, que ocorrem durante o mês de outubro, que foi eleito como o 

“mês do AVC”, em referência ao dia mundial do AVC, 29 de outubro. 

 Os dados de todos os pacientes atendidos por AVC são coletados em banco 

de dados, e analisados constantemente pela gestora da Linha. Em 2014 foram 

atendidos 600 pacientes por AVC, sendo 55% trazidos pelo SAMU e 45% de 

demanda espontânea, e em 2015, dos 590 pacientes atendidos, 58% foram 
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trazidos pelo SAMU e 42% procuraram o serviço por meios próprios.  Os 

indicadores utilizados para monitoramento e análise da qualidade do cuidado são 

mostrados abaixo: 

 

Indicadores 2014 2015 

Tempo porta-TC 25 minutos 20 minutos 

Tempo porta- agulha 72 minutos 62 minutos 

Taxa de elegebilidade 15% 18% 

Taxa de mortalidade em 90 dias 6% 5% 

Uso de anticoagulante da alta --- 10,5% 

Uso de antiagregante na alta --- 92% 

Profilaxia de TVP durante a internação --- 100% 

Mobilização precoce --- 75% 

Avaliação precoce de disfagia --- 65% 

Escala de Rankin entre 0-1 após 3 meses --- 46,8% 

 

 As metas da Linha de Cuidados de Porto Alegre são as recomendadas pela 

literatura internacional e pelo Ministério da Saúde 

 

 

  

 

 

Tempo de internação 8 dias 

Taxa de mortalidade hospitalar ≤10%. 

Tempo porta-TC 25 minutos 

Tempo porta-neuro 30 minutos 

Tempo porta-agulha 60 minutos 

Taxa de elegebilidade 10% 

Tabela 2- Indicadores da Linha de Cuidado do AVC de Porto Alegre 

Fonte: Gestor da Linha de Cuidados 

Tabela 3- Metas da Linha de Cuidado do AVC de Porto Alegre 

 

Fonte: Gestor da Linha de Cuidados 
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 Em Campinas, a trombólise é realizada para o AVC agudo no hospital Mario 

Gatti desde 2002, e no hospital da Unicamp desde 2006, quando houve a 

capacitação do SAMU através da Rede Brasil AVC (Apêndice1). Porém a Linha 

de Cuidados do AVC no município teve início apenas em 2012, logo após a 

portaria MS/GM 665 de 2012, com a criação da Unidade de AVC no Complexo 

Hospitalar Ouro Verde. 

 Ela foi implantada através da pactuação entre os gestores da Secretaria 

Municipal de Saúde, dos hospitais públicos da região (Mario Gatti, Ouro Verde, 

PUC e Unicamp) e da atenção pré-hospitalar (UPAs, UBSs e SAMU). Ficou 

acordado que pacientes com AVC agudo dentro da janela terapêutica seriam 

encaminhados pelo SAMU sem necessidade de regulação (vaga zero) para os 

hospitais de referência para trombólise (Mario Gatti, Unicamp e Ouro Verde). 

Logo após o diagnóstico, conduta inicial e estabilização do paciente em sala de 

emergência ou UTI, o paciente pode ser transferido para um dos dez leitos da 

Unidade de AVC, através do Complexo Regulador. Aqueles que não são 

submetidos à trombólise também podem acessar os leitos da Unidade após 

estabilização inicial. 

 A Unidade de AVC conta com equipe multidisciplinar treinada para o 

tratamento desta patologia, sendo um neurologista 24horas, um responsável 

técnico (neurologista horizontal), equipe de enfermagem 24horas (uma enfermeira 

e quatro técnicos por turno), um terapeuta ocupacional (6horas/dias úteis), um 

fisioterapeuta (6horas/dia), um fonoterapeuta (6horas/dia), além da equipe de 

apoio: nutrólogo e nutricionista, escriturária, saúde mental e assistência social. A 

Unidade conta ainda com médicos residentes de Neurologia e Clínica Médica. 
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Diariamente os médicos passam visita supervisionada pela coordenadora da 

Unidade e duas vezes por semana acontece a visita multidisciplinar. O cuidado de 

cada paciente é traçado baseado no Projeto Terapêutico Singular. Cada 

colaborador é submetido a 40 horas de educação permanente ao ano, através de 

diversas atividades organizadas pelo hospital.  

 Assim como em Porto Alegre, os pacientes são estimulados a saírem 

precocemente do leito e são monitorizados quando há algum sinal de 

instabilidade clínica. Caso ocorra deterioração clínica, o paciente é transferido 

para a UTI, pois a Unidade não está capacitada para atender pacientes sob 

ventilação mecânica, pois os dez leitos da Unidade estão na enfermaria. 

  Após a alta o paciente é encaminhado para um dos dois centros de 

reabilitação (CER), Ouro Verde e Sousas, de acordo com o domicílio. Ele tem 

garantido seu retorno no ambulatório de Neurologia de egressos, dentro do 

próprio hospital Ouro Verde, em até 90 dias. Depois desta consulta, ele é 

encaminhado para a UBS de referência. 

 A maior dificuldade encontrada na gestão da Linha é quando há 

necessidade de Neurocirurgia de urgência, pois os casos são operados no 

hospital da PUC e no Mario Gatti, e existe dificuldade de comunicação com as 

equipes, que muitas vezes divergem das indicações cirúrgicas ou não seguem o 

protocolo estabelecido. 

 As ações de educação em saúde ocorrem em parceria com a Unicamp, em 

espaços públicos como parques e praças, e são utilizados materiais educativos 

da Rede Brasil AVC. 
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 O monitoramento é feito através de coleta de dados dos pacientes 

internados por AVC, e análise frequente da gestora da Linha, assim como em 

Porto Alegre. Os indicadores utilizados para analisar a qualidade da assistência 

ao AVC são: taxa de elegibilidade; NIHSS na entrada e na alta; tempo médio de 

internação; taxa de mortalidade hospitalar; índice de infecção hospitalar, terapia 

profilática para o AVC na alta (antiagregante ou anticoagulante) e uso de estatina 

para dislipidemia na alta.  

 As metas da Unidade de AVC são de sete dias de internação e mortalidade 

hospitalar de até 3%. A taxa de elegibilidade e os tempos porta-TC, porta-neuro e 

porta-agulha são semelhantes a Porto Alegre, de acordo com a recomendação da 

literatura internacional e do Ministério da Saúde. 

 Entre julho de 2012 e julho de 2015 (36 meses), a Unidade de AVC recebeu 

864 pacientes (346 mulheres e 518 homens). Nesse período, os resultados dos 

indicadores foram: 

Fonte: Gestor da Linha de Cuidado 

Indicadores 36 meses (média) 

NIHSS entrada 6 

NIHSS alta 5 

Taxa de elegebilidade 9,7% 

Tempo médio de internação (dias) 7,4 

Complicações infecciosas 26% 

Taxa de mortalidade hospitalar 2,6% 

Tabela 4- Indicadores da Linha de Cuidado do AVC de Campinas 
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 Com base nesses referenciais práticos, pode-se notar que o fato do 

município de SBC contar com equipe de neurologistas 24h, de realizar trombólise 

para o AVC agudo baseado em protocolo clínico, além de já ter pactuado com a 

atenção pré-hospitalar o acesso imediato para casos elegíveis sem necessidade 

de regulação (vaga zero), demonstra que já existe grande parte da tecnologia 

necessária para a implantação da Linha de Cuidados. 

 Ficou claro também que a criação da Unidade de AVC dentro do hospital 

depende muito mais da organização do processo de trabalho e da gestão da 

clínica específico para os casos de AVC que de infra-estrutura ou recursos 

financeiros. Após as visitas em hospitais do SUS, que possuem características e 

desafios muito semelhantes com o que encontramos em SBC, a possibilidade da 

criação de uma Unidade de AVC tornou-se mais próxima, devido a 

desmistificação do conceito. O HPSC já conta com todos os profissionais exigidos 

para a UAVC, com exceção da Terapia Ocupacional.  

 Outro grande aprendizado foi a importância da mobilização precoce dos 

pacientes com AVC, praticada com rigor nos dois hospitais, através da 

Fisioterapia logo após a admissão e da instalação de poltronas ao lado de cada 

leito. 

 O fato de o município disponibilizar de Centro de Reabilitação (CER), que 

conta com equipe multidisciplinar, e um ambulatório específico de anticoagulação 

(que são grandes desafios de Porto Alegre) demonstram que SBC possui 

elementos importantes no cuidado pós-hospitalar. Porém é fundamental que a 

UBS de referência do paciente seja notificada através do serviço social do 

hospital sobre a alta do paciente, para acompanhamento do caso, além da 
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criação de um ambulatório de egressos, para que o paciente tenha um retorno 

garantido em até 90 dias após a alta hospitalar. 

 Assim como em Porto Alegre e em Campinas, é fundamental a nomeação 

de um gestor da Linha de Cuidados em SBC para análise dos indicadores e 

articulação de ações, além de um comitê gestor que pactue as decisões, 

composto por lideranças de todos os pontos da atenção. A Linha deve ter ainda 

documentação que garanta a sua governabilidade, com o apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

6. METODOLOGIA 
 

 Apresentam-se a seguir os procedimentos metodológicos a serem utilizados 

no projeto de intervenção. 

6.1. Campo de Intervenção e Público-Alvo 

 O campo da intervenção são as unidades de saúde do Sistema Único de 

Saúde de SBC: unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento pré-

hospitalar (UPAs e SAMU), Sistema de Regulação, Hospital e Pronto Socorro 

Central e Centro de Reabilitação. O público-alvo será composto por profissionais 

de saúde que atuam na rede básica, na atenção pré-hospitalar, hospitalar e 

reabilitação, além de gestores municipais de saúde.  
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6.2. Plano de Ação 

 As ações de implantação do projeto serão coordenadas pela mestranda, 

com o apoio dos gestores locais dos diversos pontos da atenção, e ocorrerão 

entre agosto de 2016 e fevereiro de 2018.  

 Com base no levantamento inicial a primeira fase do projeto de intervenção 

será efetivada através da pactuação da proposta da Linha de Cuidados com os 

gestores municipais, em encontros mensais durante três meses (de agosto a 

outubro de 2016), onde os prazos para a implantação serão definidos 

coletivamente.  

 UBS UPA SAMU HPSC CER Total 

Médicos Clínicos Gerais 192 190 28 193 12 615 

Médicos Intensivistas ---- ---- ---- 14 ---- 14 

Neurologistas ---- ---- ---- 24 ---- 24 

Enfermeiros 157 88 27 108 1 381 

Socorristas ---- ---- 70 ---- ---- 70 

Técnicos de enfermagem 172 239 92 341 2 846 

Fisioterapeutas 6 ---- ---- 31 10 47 

Fonoterapeutas 9 ---- ---- 3 20 32 

Assistentes Sociais 18 10 ---- 12 2 42 

Nutricionistas 11 ---- ---- 7 1 17 

Psicólogos 47 ---- ---- 10 6 63 

Tabela 5- Público-alvo da intervenção segundo ponto de atenção 
 

Fonte: CNES, 2016 
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 Após a pactuação da proposta ela será apresentada a cada ponto de 

atenção da rede para a negociação de prazos. Para isso será necessário o 

contínuo envolvimento dos diferentes profissionais de cada ponto da atenção e o 

apoio dos gestores locais de saúde, de forma que esse processo acontecerá 

através da construção conjunta entre os diferentes atores. 

 Também no início do projeto será definido um comitê gestor da Linha de 

Cuidados, que deverá ser composto pela coordenação de todos os pontos da 

rede e por representantes da Secretaria de Saúde, para garantir a 

governabilidade da implantação. É fundamental que se reúna periodicamente, 

pelo menos a cada dois meses, para a análise dos problemas detectados no 

monitoramento dos indicadores, para os ajustes necessários e pactuação das 

próximas decisões.  

  Também deverá ser nomeado um gestor da Linha de Cuidados no início da 

implantação, para analisar semanalmente os indicadores, avaliar a intervenção, 

levar as demandas que surgirem para o comitê, além de articular as ações 

necessárias para a continuidade do projeto. 

 Com o objetivo de se ampliar a incorporação das ações de cuidado ao 

paciente com AVC ocorrerão ações de educação permanente em AVC, junto às 

equipes das UBS, UPAs, SAMU e CER, no período de 12 meses, entre novembro 

de 2016 e outubro de 2017. Os coordenadores desses pontos da atenção 

deverão participar de encontros mensais, que ocorrerão com a facilitação da 

mestranda, em data e local a ser determinado pelo comitê gestor. Eles serão os 

multiplicadores desse processo dentro de suas unidades, replicando as ações 

com todos os profissionais envolvidos no cuidado ao AVC. Em cada novo 
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encontro de educação permanente eles deverão apresentar um relatório de ações 

executadas dentro das unidades, além da lista de presença para monitoramento 

da adesão a essa estratégia. Os assuntos a serem discutidos em cada encontro 

serão originados pelas equipes e gestores, e as ações de educação permanente 

serão pactuadas entre todos, em busca de objetivos comuns, ou seja, da 

integralidade e da resolutividade das ações de cuidado para o AVC.  

 Entre setembro de 2016 e outubro de 2016 haverá a inclusão das equipes 

de nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social ao protocolo hospitalar já 

existente. A partir de novembro de 2016 até o final do projeto ocorrerão reuniões 

mensais de educação permanente da equipe hospitalar multidisciplinar envolvida 

no atendimento ao AVC. Os encontros terão como focos principais a abordagem 

de problemas levantados através da análise dos indicadores, o desenvolvimento 

de habilidades técnicas, a ampliação do conhecimento sobre o cuidado ao 

paciente com AVC, além da reflexão sobre o seu papel e responsabilidade na 

Linha de Cuidados. 

 A cada três meses os profissionais interessados poderão participar do  

colegiado da Linha de Cuidados, onde o gestor da Linha se reunirá com a equipe 

assistencial de todos os pontos da atenção, em espaços onde os profissionais 

poderão compartilhar experiências e refletir sobre a prática. 

 No sentido de qualificar o cuidado pós hospitalar, a partir de setembro de 

2016, o serviço social deverá entrar em contato com o apoiador do território de 

domicílio do paciente após o segundo dia da internação hospitalar, para que a 

UBS seja informada do caso e da previsão de alta do paciente. O retorno na UBS 

deverá ser agendado no momento da alta hospitalar, em até 15 dias, pela 
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regulação interna (NIR) do HPSC. A partir de outubro de 2016 os pacientes que 

receberem alta hospitalar terão seu acolhimento no CER também agendados pelo 

NIR em até 15 dias após a alta, com o objetivo de aumentar o número de 

pacientes atendidos na reabilitação. 

 Também serão desenvolvidas ações de educação em saúde nas unidades 

básicas, com reuniões periódicas de pacientes dos grupos de risco para AVC 

(HAS e DM) com os responsáveis da unidade, além de distribuição de folhetos 

educativos nas UBSs, UPAs, HPSC e CER sobre sinais de AVC e como o usuário 

deve proceder na suspeita. 

 Uma vez por ano ocorrerá a Semana do AVC no município, quando as 

ações de educação em saúde para a população serão intensificadas, com 

divulgação na mídia local (outdoor, jornal, rádio e TV), além da ampliação da 

distribuição dos folhetos sobre a doença para os locais de grande circulação de 

pessoas (praças, rodoviária, centro da cidade). 

 Em janeiro de 2017, será iniciada a organização de uma Unidade de AVC no 

HPSC, com a determinação de dez leitos destinados exclusivamente a essa 

patologia dentro do hospital, em unidade de internação a ser definida pela 

Superintendência e Diretoria Técnica. 

 Seguindo as recomendações da literatura internacional e do Ministério da 

Saúde, a Unidade de AVC em SBC deverá destinar um Enfermeiro exclusivo para 

a Unidade, um Fonoterapeuta e um Terapeuta Ocupacional. Os demais requisitos 

para a criação de Unidade de AVC integral o hospital já dispõe (Responsável 

Técnico com título de especialista em Neurologia, equipe de Neurologista 24h, 
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Fisioterapeuta, um Técnico de Enfermagem para cada quatro leitos, um 

Assistente Social, além de suporte de Psicólogo, Nutricionista e Farmacêutico). 

Ocorrerão visitas diárias com a equipe multidisciplinar em todos os pacientes 

internados na Unidade, assim como nos casos de AVC que por ventura estiverem 

internados em outras unidades do hospital. 

 Até maio de 2017 deverá ser criado um ambulatório de egressos, para que 

os pacientes que receberem alta hospitalar tenham seu retorno garantido com o 

Neurologista em 30 e 90 dias após a alta. Após essas duas consultas, se não 

houver complicações o paciente poderá ser encaminhado para UBS.  

 Em julho de 2017 será iniciado o processo de habilitação do HPSC junto ao 

Ministério da Saúde como centro de referência em AVC (nível II). 

 

 

Gráfico 2- Fluxograma da Linha de Cuidado do AVC 
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6.2.1. Cronograma 
 

 Conforme o cronograma abaixo, o projeto de intervenção terá início em 

agosto de 2016. Em janeiro de 2018, pretende-se concluir a avaliação do projeto 

de intervenção instituído e, em fevereiro de 2018, apresentar os resultados aos 

diferentes atores envolvidos neste processo. 
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Apresentação e pactuação PI com 
gestores 

X X X                 

Apresentação da proposta aprovada 
para os pontos de atenção  

   X X               

Nomeação gestor da LC e comitê 
gestor 

X                   

Reunião do comitê gestor   X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Reuniões de capacitação com 
profissionais da rede de atenção 

   X X X X X X X X X X X X     

Inclusão atendimento Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia e Serviço Social 
ao protocolo hospitalar 

 X X  
 
 

              

Reuniões de capacitação da equipe 
hospitalar multiprofissional 

   X X X X X X X X X X X X X X X X 

Colegiado da Linha de Cuidados    X  X  X  X  X  X  X  X  

Início do agendamento do retorno na 
UBS após a alta (pelo NIR) 

 X                  

Início do agendamento do 
acolhimento no CER após a alta (pelo 
NIR) 

  X                 

Semana do AVC  X             X     

Organização da Unidade de AVC      X X X X X X         

Criação ambulatório de egressos          X X X        

Processo de habilitação junto ao MS 
como centro de AVC nível II 

           X X X      

Avaliação dos resultados do PI                  X  

Apresentação dos resultados do PI                   X 

Tabela 6- Cronograma das ações / etapas do projeto de intervenção 
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6.2.2. Orçamento 
 

O orçamento para os 18 meses do projeto de intervenção foi realizado 

conforme suas etapas e os cálculos foram estimados de acordo com os 

praticados pela administração pública municipal. Os salários utilizados como 

referência foram os pisos salariais de cada categoria. 

   Tabela 7: Orçamento das etapas do projeto de intervenção 

Ação Elemento de despesa Quantidade 
Carga 

Horária 
Estimativa de 

despesa  
Memória de 

cálculo 

Reuniões de capacitação 
com profissionais da rede 
de atenção 

Enfermeiro UBS 157 18h R$ 37.529,28 Hora R$ 13,28 

Técnico Enfermagem UBS 172 18h R$ 22.756,60 Hora R$ 7,35 

Médico UBS 192 18h R$ 159.840,00 Hora R$ 46,25 

Assistente Social UBS 18 18h R$ 2.381,40 Hora R$ 7,35 

Psicólogo UBS 47 18h R$ 11.632,50 Hora R$ 13,75 

Nutricionista UBS 11 18h R$ 2.475,00 Hora R$ 12,50 

Fisioterapeuta UBS 6 18h R$ 1.291,68 Hora R$ 11,96 

Fonoterapeuta UBS 9 18h R$ 1.190,70 Hora R$ 7,35 

Enfermeiro SAMU 27 18h R$ 6.454,08 Hora R$ 13,28 

Técnico Enfermagem SAMU 92 18h R$ 12.171,60 Hora R$ 7,35 

Socorrista SAMU 70 18h R$ 8.391,60 Hora R$ 6,66 

Médico SAMU 28 18h R$ 23.310,00 Hora R$ 46,25 

Enfermeiro UPA 88 18h R$ 21.035,52 Hora R$ 13,28 

Técnico Enfermagem UPA 239 18h R$ 31.619,70 Hora R$ 7,35 

Médico UPA 190 18h R$ 158.175,00 Hora R$ 46,25 

Enfermeiro CER 1 18h R$ 239,04 Hora R$ 13,28 

Fisioterapeuta CER 10 18h R$ 2.152,80 Hora R$ 11,96 

Fonoterapeuta CER 20 18h R$ 2.646,00 Hora R$ 7,35 

Psicólogo CER 6 18h R$ 1.485,00 Hora R$ 13,75 

Nutricionista CER 1 18h R$ 225,00 Hora R$ 12,50 

Assistente Social CER 2 18h R$ 264,60 Hora R$ 7,35 

Médico CER 12 18h R$ 9.990,00 Hora R$ 46,25 

Datashow 1 -- R$ 3.000,00 Uni R$ 3.000,00 

Inclusão Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia e 
Serviço Social ao 
protocolo hospitalar 

Fisioterapia HPSC 31 8h R$ 2.966,08 Hora R$ 11,96 

Nutricionista HPSC 7 8h R$ 700,00 Hora R$ 12,50 

Psicólogo HPSC 10 8h R$ 1.100,00 Hora R$ 13,75 

Assistente Social HPSC 12 8h R$ 705,60 Hora R$ 7,35 

Reuniões de capacitação 
da equipe hospitalar 
multiprofissional 

Enfermeiro HPSC 108 16h R$ 22.947,84 Hora R$13,28 

Técnico Enfermagem HPSC 341 16h R$ 40.101,60 Hora R$7,35 

Fisioterapeuta HPSC 31 16h R$ 5.932,16 Hora R$11,96 

Fonoterapeuta HPSC 3 16h R$ 352,80 Hora R$ 7,35 

Assistente Social HPSC 12 16h R$ 1.411,20 Hora R$ 7,35 

Nutricionista HPSC 7 16h R$ 1.400,00 Hora R$ 12,50 

Psicólogo HPSC 10 16h R$ 2.200,00 Hora R$ 13,75 

Médico HPSC 231 16h R$ 170.940,00 Hora R$ 46,25 

Datashow 1 -- R$ 3.000,00 Uni R$ 3.000,00 

Semana do AVC Folhetos 10.000 --- R$ 20.000,00 Uni R$ 2,00 

Enfermeiro UBS 34 8h R$ 3.612,16 Hora R$13,28 

Mídia local --- --- R$ 20.000,00 --- 

Organização da Unidade 
de AVC 

Leitos 10 --- R$ 16.500,00 Uni R$ 1.650,00 

Poltronas 10 --- R$ 7.800,00 Uni R$ 780,00 

Monitor de sinais vitais 10 --- R$ 110.500,00 Uni R$11.500,00 

Alteplase 140 --- R$ 210.000,00 Uni  R$ 1.500,00 

Neurologista 7 24h/dia R$ 108.708,00 Hora R$ 46,25 

Terapeuta ocupacional 1 6h/dia R$ 31.143,84 Hora  R$ 11,96 

Fisioterapeuta 1 6h/dia R$ 31.143,84 Hora R$ 11,96 

Fonoterapeuta 1 6h/dia R$ 19.139,40 Hora R$ 7,35 

Nutricionista 1 6h/dia R$ 32.550,00 Hora R$ 12,50 

Enfermeiro 4 200h/mês R$ 148.736,00 Hora R$13,28 

Técnico de Enfermagem 8 200h/mês R$ 82.320,00 Hora R$7,35 

Assistente Social 1 6h/dia R$ 19.139,40 Hora R$ 7,35 

Psicólogo 1 6h/dia R$ 35.805,00 Hora R$ 13,75 

Ambulatório de egressos Neurologista 1 20h/sem R$ 37.000,00 Hora R$ 46,25 

Enfermeiro 1 30h/sem R$ 22.310,40 Hora R$13,28 

Assistente Social 1 30h/sem R$ 12.348,00 Hora R$7,35 

TOTAL R$ 1.742.770,42 

Fonte: Sindicatos de categorias profissionais 
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Apesar do detalhamento, o orçamento abaixo acarretará pouco gasto 

adicional ao município, pois o planejamento da intervenção foi realizado de 

acordo com os recursos humanos, físicos e materiais existentes. Os custos 

adicionais serão a contratação do Terapeuta Ocupacional na criação da Unidade 

de AVC e as ações da Semana do AVC, que já estão autorizados pelos gestores 

municipais.  

 
 

6.3. Monitoramento e Avaliação 
 

 Os indicadores escolhidos para monitoramento e avaliação desta 

intervenção são reconhecidos pela literatura internacional e pelo Ministério da 

Saúde como os mais significativos para acompanhamento e avaliação de 

programas de atenção ao AVC, e alguns foram os mesmos utilizados para a 

construção da linha de base.  

 Os parâmetros utilizados para sua análise e as respectivas metas estão de 

acordo com a recomendação da literatura e do referencial prático e são 

apresentados na tabela abaixo. 

 Os dados serão coletados semanalmente pela enfermeira responsável pelos 

protocolos clínicos do hospital através de planilha eletrônica.  

 A profissional será informada pela equipe da Neurologia sobre as novas 

internações por AVC da última semana, todas as segundas-feiras.  

 Para a garantir que a maioria das informações necessárias para o 

monitoramento sejam coletados, será criado um formulário específico de 

atendimento ao AVC contendo todas as informações necessárias para alimentar o 
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banco de dados. O formulário preenchido de cada paciente será exigido pela 

mestranda em cada visita multidisciplinar à beira do leito.  

 Os indicadores serão analisados mensalmente pelo gestor da Linha, para 

posterior apresentação ao comitê gestor onde as decisões e ações serão 

pactuadas de maneira colegiada. Os indicadores que serão monitorados são: 

a) Taxa de elegibilidade 

b) Tempo porta-agulha  

c)   Tempo porta-neurologista 

d) Tempo porta-tomografia 

e) Uso de antiagregante plaquetário em até 48h da admissão 

f)   Tempo médio de permanência hospitalar 

g) Educação de pacientes e familiares sobre o AVC  

h) Triagem de pacientes portadores de disfagia. 

i)   Mobilização precoce 

j)   Reabilitação precoce com Fisioterapia  

k)   Taxa de mortalidade hospitalar por AVC 

l)   Prescrição de antiagregante plaquetário na alta hospitalar 

m) Prescrição de anticoagulante oral em portador de Fibrilação Atrial 

n) Taxa de broncopneumonia hospitalar 
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INDICADOR Cálculo Fonte Parametro Meta 12M Meta 24M 

Taxa de 
elegebilidade 

Número de pacientes 
submetidos à trombólise entre 
todos os pacientes admitidos 
por AVC 

AHA/ASA 
MS 

10% 7% 10% 

Tempo porta-
agulha 

Tempo desde a chegada do 
paciente ao hospital até o início 
da infusão do trombolítico  

AHA/ASA 
MS 

60 
minutos 

Atingir em 
50% dos 
pacientes 

Atingir em 70% 
dos pacientes 

Tempo porta-
neurologista 

Tempo desde a chegada do 
paciente ao hospital até o 
atendimento do neurologista  

AHA/ASA 
BAC 
MS 

≤ 30 
minutos 

Atingir em 
70% dos 
pacientes 

Atingir em 85% 
dos pacientes 

Tempo porta-
tomografia 

Tempo desde a chegada do 
paciente ao hospital até a 
realização da TC 

AHA/ASA 
BAC 
MS 

25 
minutos 

Atingir em 
70% dos 
pacientes 

Atingir em 85% 
dos pacientes 

Uso de 
antiagregante 
em até 48h 

Porcentagem de pacientes com 
antiagregante plaquetário 
iniciado em até 48h da 
admissão 

AHA/ASA 
MS 

Aumento 75% 85% 

Tempo de 
permanência 
hospitalar 

Duração da internação 
hospitalar por AVC, desde a 
admissão até a alta 

MS 7 dias 
Atingir em 
70% dos 
pacientes 

Atingir em 80% 
dos pacientes 

Educação de 
pacientes e 
familiares  

Porcentagem de pacientes ou 
familiares que receberam 
informações antes da alta sobre 
prevenção, prognóstico e 
cuidados necessários 

ADSR 
MS 

Aumento 50% 75% 

Triagem de 
pacientes 
portadores de 
disfagia  

Porcentagem de pacientes 
submetidos a avaliação por 
fonoaudiólogo, baseado em 
protocolo 

ADSR Aumento 85% 100% 

Mobilização 
precoce 

Porcentagem de pacientes 
acamados que são transferidos 
para poltrona nas primeiras 24h 
da admissão, e início da 
mobilização em até 48h 

AHA/ASA 
ADRS 

Aumento 50% 75% 

Reabilitação 
precoce com 
Fisioterapia 

Porcentagem de pacientes com 
déficit funcional importante 
(escala de Rankin ≥3 ou índice 
de Barthel ≤  70) que iniciam a 
Fisioterapia em até 48h da 
admissão 

AHA/ASA 
ADRS 

Aumento 75% 90% 

Taxa de 
mortalidade 

Porcentagem de óbitos por AVC 
durante a internação (entre 
todos os casos internados por 
AVC) 

AHA/ASA 
ADRS 
MS 

≤20% 7% 5% 

Prescrição de 
antiagregante 
na alta 
hospitalar 

Porcentagem de pacientes que 
recebem prescrição de de 
antiagregante plaquetário na 
alta hospitalar 

AHA/ASA 
MS 

Aumento 80% 90% 

Prescrição de 
anticoagulante 
oral em 
portador de 
Fibrilação Atrial 

Porcentagem de pacientes que 
recebem prescrição de 
anticoagulante oral em portador 
de Fibrilação Atrial 

AHA/ASA 
MS 

Aumento 80% 90% 

Taxa de 
bronco-
pneumonia 
hospitalar 

Porcentagem de pacientes 
internados por AVC que 
desenvolveram BCP 

AHA/ASA 
ADSR 
MS 

Redução 
Reduzir 
em 30% 
dos casos 

Reduzir em 50% 
dos casos 

Tabela 8- Indicadores escolhidos para monitoramento e avaliação 

Fonte: AHA/ASA, ADSR, BAC, MS 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 a) Aumento do número de pacientes atendidos com suspeita de AVC; 

b) Aumento do número de pacientes submetidos à trombólise; 

c) Redução no tempo de transporte dos pacientes com suspeita de AVC agudo 

para o hospital de referência (UPAs e SAMU); 

d) Redução nos tempos de atendimento ao paciente com AVC (tempo porta- 

neurologista e porta-tomografia para todos os casos e  tempo porta-agulha para 

aqueles submetidos à trombólise); 

e) Aumento do número de pacientes atendidos no Centro de Reabilitação após a 

alta hospitalar; 

f) Integração dos pontos da rede de atenção do Sistema Único de Saúde 

envolvidos na atenção ao paciente com AVC agudo; 

g) Redução do tempo médio de internação hospitalar; 

h) Redução da mortalidade hospitalar por AVC. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Protocolo de Atendimento Hospitalar ao AVC 

 

(      ) Déficit motor unilateral

(      ) Disartria (Dificuldade em articular palavras, "Fala enrolada")

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

Hora do início dos sintomas:  _____ : _____

Paciente acordou hoje com os sintomas? (      ) Não (      ) Sim

Sintomas com início menor que 4,5 h? (      ) Não (      ) Sim

(      ) LARANJA

(      ) AMARELO

 Identificação dos Sinais e Sintomas de AVC  

Alteração de nível de consciência

Cefaleia de instalação abrupta

 Diplopia aguda  (menor de 4 horas) 

Se  SIM - abrir Ficha de Trombólise porém esta ficha deverá ser preenchida completamente

Risco do Paciente Local de atendimento - SALA VERMELHA

Alteração de sensibilidade unilateral (parestesias, formigamento)

OBS: Se SIM  consideraro horário da última vez que o paciente foi visto sem sintomas

Local de atendimento - CONSULTÓRIO NEUROLOGIA

Data do início dos sintomas: _____/_____/_____

Ficha de Avaliação do Protocolo de Atendimento Hospitalar do AVC

ETIQUETA

ETAPA 1: Identificação dos sintomas de AVC e Classificação de Risco  

Afasia (dificuldade para expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita)

Incoordenação ou desequilíbrio 

Perda de campo visual ou déficit visual agudo

(      )

(      )

PA ____X _____mmHg          FR: _____ ipm      FC ______ bpm       Tax ____ C     Dextro: ________ mg/Dl

Escala de Coma de Glasgow _______       Sat O2 ________ %

(      ) Acesso venoso calibroso (em membro não parético)

(      ) Cateter de O2 3L/min se saturação < 93%

(      ) Solicitar exames 

(     ) Laboratoriais (Hemograma, Coagulograma, Sódio, Potássio, Ureia,  Creatinina e Urina 1

(     ) Eletrocardiograma

(     ) Rx de tórax

(     ) TC de Cranio sem contraste

(      ) Data: ____/____/____     Hora: _____ :_____

(      ) Chamar neurologista Data: ____/____/____     Hora: _____ :_____

ETAPA 2: Atendimento de Enfermagem

Sinais Vitais 

Decúbito elevado (DECÚBITO 30 GRAUS)

Encaminhar paciente para Tomografia 

Enfermeiro Responsável
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Data: ____/ ____/_____ Hora:

HPMA

Exame Físico Glasgow: NIH:  

Conclusão:

(    ) AVC  LACUNAR (    ) AVC HEMORRÁGICO

(    ) AVC DE CIRCULAÇÃO ANTERIOR (    ) HSA

(    ) AVC DE CIRCULAÇÃO POSTERIOR (    )

(    ) AVC EM JOVEM

(    ) Doppler de carotidas e vertebrais (    ) Ressonancia Magnética de encefálo

(    ) Ecocardiograma transtorácico (    ) Angioressonancia de vasos cerebrais

(    ) Angiografia cerebral (    ) Protocolo de AVCi em jovem
(    ) Angiotomografia cerebral

TC de Cranio:

NÃO SE APLICA

Previsão de tempo de internação

_____:_____

Queixa inicial: 

ETAPA 3:Avaliação Neurológica

Exames subsidiários solicitados

Exames Laboratorias:

Paciente com NIH maior ou igual a 17?    (    ) SIM (    ) NÃO

Se SIM prescrever SNE e avaliação fonoaudiológica após estabilidade clínica .

Paciente com: (    )  Afasia     (    ) Escala de Coma de Glasgow ≤ 13

                              - Disartria moderada-grave  (  )(    ) Disartria moderada a grave (    ) AVC i de circulação posterior

                              - Hemiparesia com força muscular  menor ou igual que 3  (  )(    ) Hemiparesia com força muscular ≤ 3 (    ) NIH 8 -17

Presença de uns dos itens acima?

(    ) SIM Realizar Teste de Água

(    ) NÃO Prescrever dieta pastosa e avaliação fonoaudiológica

Teste da Agua 

(    ) POSITIVO Prescrever SNE e avaliação fonaudiológica 

(    ) NEGATIVO Prescrever Dieta pastosa e avaliação fonoaudiológica
* Teste de agua positivo: presença de engasgos, tosse, escape oral ou alteração cardio-respiratória

Médico Neurologista

ETAPA 4: Pré avaliação da deglutição e início da dieta
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Anexo 2- Formulário de Acesso à Trombólise para AVC Hiperagudo 
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APÊNDICES 

Apêndice 1: Visita ao hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS 

Em 31 de março de 2016 fui recebida pela Dra Sheila Martins no Hospital 

de Clinicas de Porto Alegre para conhecer o centro de tratamento ao AVC que é 

uma das maiores referências nacionais. Dra Sheila é doutora em Neurologia e 

especialista em doenças cerebrovasculares, reconhecida nacional e 

internacionalmente. Ela considera fundamental o treinamento e capacitação de 

todos os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente com AVC em 

qualquer ponto da rede de atenção, além da articulação política e pactuação de 

fluxos para a implantação da linha de cuidados do AVC em qualquer região. 

 Ela acredita que para a efetividade da Linha é essencial o papel do gestor da 

Linha de cuidado, que deve estar diretamente ligado ao centro de referência em 

AVC e pode não ser um médico neurologista, mas que fique responsável por 

pactuar as ações, promover os ajustes necessários e monitorar os resultados e 

indicadores. Além do gestor, deve haver um comitê gestor, composto pelas 

coordenações de cada ponto da rede, para a articulação e tomada de decisões de 

maneira colegiada. 

 Com a criação da Unidade de AVC no HC de Porto Alegre, além da melhor 

organização do cuidado ao AVC, fica garantido ao paciente atendimento 

diferenciado em relação às outras áreas do hospital, pois há escassez de 

profissionais da equipe multidisciplinar no hospital. Ele passa a receber 

fisioterapia duas vezes ao dia, além de visitas diárias de fonoaudiologia, 

psicologia, terapia ocupacional, nutrição e serviço social (este é responsável por 

fazer contato com o apoiador do território do paciente e a UBS é notificada). O 

paciente é estimulado a sair precocemente do leito e sentar na poltrona (existe 
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uma poltrona ao lado de cada leito da Unidade). Se o mesmo paciente fosse 

internado em outra unidade, ele faria fisioterapia duas vezes por semana e 

fonoaudiologia uma vez por semana. A equipe multidisciplinar inicia o treinamento 

da família do paciente a partir do primeiro dia da internação, e distribui um manual 

escrito de cuidados para o familiar, visando alta precoce e o empoderamento do 

cuidador. 

Um grande desafio apontado por ela é a escassez de profissionais 

habilitados para a trombólise no hospital. No primeiro ano da Unidade Vascular 

todas as 28 trombólises foram realizadas por ela, por ser na época a única 

neurologista capacitada para o procedimento, e portanto estava diariamente de 

sobreaviso. Atualmente existem dois neurologistas que realizam a trombólise. 

Além da sobrecarga de trabalho desses profissionais, houve grande dificuldade 

no acordo sobre a remuneração do plantão à distância desses médicos, e apenas 

há dois anos eles passaram a ser remunerados pelo sobreaviso. 

 Além de sua atuação na gestão da Linha de Cuidados de Porto Alegre, Dra 

Sheila teve papel fundamental na implantação do Projeto Nacional de 

Atendimento ao AVC, iniciativa da coordenação da Urgência e Emergência do 

Ministério da Saúde em 2008, visando inicialmente a organização dos serviços de 

urgência (pré-hospitalar e hospitalar) como ponto inicial da estruturação de toda a 

rede da assistência. O Projeto foi construído reunindo as melhores experiências 

do país no atendimento ao AVC e foi alicerçado pela Sociedade Brasileira de 

Doenças Cerebrovasculares e Academia Brasileira de Neurologia. Sua 

elaboração contou com a participação dos maiores especialistas em neurologia 
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vascular do país, quevinham individualmente trabalhando para melhorar a 

assistência do AVC em seus hospitais e suas cidades. 

 Em um ano visitou pessoalmente 22 Estados, e articulava através das 

Secretarias de Saúde, as equipes do SAMU, da atenção pré-hospitalar e 

hospitalar. Fazia o diagnóstico local e desenhava a estratégia de como deveria 

ser articulada a rede em cada região, sempre respeitando as diferenças locais e 

levando em conta a estrutura tecnológica existente. Em cada região foi nomeado 

um gestor, médico neurologista, que ficou responsável pela organização e 

acompanhamento da implantação. 

 A partir da implantação do Projeto Nacional apoiado pelo Ministério da 

Saúde, ainda em 2008 vários profissionais de diversas áreas se uniram e criaram 

a Rede Brasil AVC, organização não governamental que tem por finalidade de 

melhorar a assistência global ao paciente com AVC em todo o país. Atualmente 

existem 130 hospitais cadastrados à Rede Brasil AVC, e após a minha visita à 

Dra Sheila, onde tive a oportunidade de apresentar o nosso serviço em SBC, 

fomos convidados por ela a integrar a rede de hospitais cadastrados. 

 O reconhecimento de seu papel como gestora de serviços de AVC é tal que 

Dra Sheila Martins já foi palestrante em diversos países do mundo, como 

Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, México e Rússia. Participa de eventos onde 

relata sua experiência na organização de serviços e assistência ao paciente com 

AVC no Brasil. Quando questionada sobre suas principais referências 

internacionais, ela cita os modelos de atenção integral ao AVC do Canadá e 

Espanha para a implantação da Linha de Cuidados do AVC em nosso país. 
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Apêndice 2: Visita ao Hospital Ouro Verde-Campinas-SP 
 

 Em 14 de abril de 2016 fui recebida em Campinas pela gestora técnica da 

Linha de Cuidados do AVC no município, Dra Cynthia Herrera. Ela atua como 

coordenadora da equipe de Neurologia do Complexo Hospitalar Ouro Verde, é 

doutora em Neurologia e especialista em doenças cérebro-vasculares. 

 Dra Cynthia também tem como referência para a implantação da Linha de 

Cuidados o programa canadense de atenção integral ao paciente com AVC, 

principalmente após estagiar no serviço de Calgany entre 2007 e 2008 como 

fellowship. 

 Ela considera uma importante estratégia na Linha de Cuidados a informação 

de pacientes, familiares e cuidadores com distribuição de folhetos ou cartilhas 

durante a internação na Unidade de AVC, porém o material para distribuição 

aguarda liberação de orçamento para ser produzido. 

 Na Unidade de AVC foi criado um termo de consentimento para 

anticoagulação, que deve ser assinado pelo paciente e/ou familiar, com o intuito 

de corresponsabilizar a família para a necessidade de controle de INR e de 

observação de sinais de sangramento. Quando o paciente recebe alta segue 

acompanhamento no ambulatório de anticoagulação, realizado pela Clínica 

Médica.  

  


