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EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS 
NA CIDADE DO SALVADOR, BAHIA, BRASIL. ll. 
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO’ 

Ines Lessa2 

Os fatores de risco responsáveis pelos acidentes vasculares 
encefálicos são relativamente bem conhecidos nos países de- 
senvolvidos e muito pouco conhecidos naqueles em desenvol- 
vimento. Este artigo analGa esses fatores em Salvador 
(Bahia, Brasil) e sugere medidas para o seu controle. 

Introdu@io 

Reconhecidamente, o acidente vascu- 
lar encefálico (AVE) é urna das maiores 
complicacões da hipertensáo arterial 
(I-3). 0 risco de os hipertensos desenvol- 
verem um marcado excesso de doencas 
cardiovasculares ficou muito bem de- 
monstrado num estudo prospectivo (4). 

A pesar de elevadas, as taxas de incidên- 
cia e mortalidade dos acidentes vasculares 
encefálicos vêm declinando nos países de- 
senvolvidos, atribuindo-se parte desse de- 
clínio aos programas de tratan-rento e 
controle da hipertensão arterial (2, 5). Em 
vários países do mundo, os fatores de risco 
para o desenvolvimento do acidente vascu- 
lar encefálico sáo muito semelhantes, va- 
riando em freqüéncia. Assim, além da hi- 
pertensáo arterial, diabetes, pré-diabetes, 
cardiopatias, obesidade, lípidas séricas ele- 
vadas, fumo e ateroesclerose são fatores 
freqüentemente presentes em indivíduos 

que desenvolvern acidentes vasculares en- 
cefálicos (1, 3, 6-13), para os quais tam- 
bém concorrem as doencas hematológicas, 
o câncer e a cirrose, embora em menor 
proporcáo (13, 14). Na Bahia, o acidente 
vascular encefálico embólico ocorre não 
raramente em pacientes jovens com mio- 
cardiopatia crônica chagásica (15, Ib). 

A grande maioria dos trabalhos epide- 
miológicos sobre os acidentes vasculares 
encefálicos procede dos países desenvolvi- 
dos. Há carencia de estudos desta nature- 
za nos países em desenvolvimento, onde 
há necessidade de investigacões para 
identificar os fatores de risco predomi- 
nantes e proporcionar subsídios para o 
planejamento em saúde, no que se refere 
às doencas não infecciosas. Tal foi o obje- 
tivo deste estudo, que abrangeu todos os 
casos de acidente vascular encefálico 
ocorridos na cidade do Salvador (783 642 
habitantes de 15 anos o más) no período 
de um ano. 

’ 0 primeiro da sé& de quatro artigos publica-se no Boletin de 
la O/icim Sanitaniz’Panamencano, 96(5):404-416, 1984. Os dois 
últ&os artigas se& publicadcs no Brasil; um abordando as prin- 
cipais tipos de acidentes vasculares encefálicos e aspectos diagnós- 
ticos específicos e outm de caráter mais clínico-neurológico. 

’ Universidade Federal de Bahia, Departamento de Medicina 
Preventiva, Salvador. Babia. Brasil. Endereqo: Av. Reitor Miguel 
Calmon s/n, Vale do Canela. Salvador 40000, Bahia, Brasil. 

Materiais e métodos 

A populacão do estudo constou de todos 
os pacientes que tiveram episódio agudo de 
acidente vascular encefálico entre lo de 
julho de 1979 e 30 de junho de 1980, resi- 
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dentes no perímetro urbano da cidade do 
Salvador. Tais casos procederam de 10 
hospitais e 8 clínicas de urgencia de cará- 
ter público, privado ou previdenciário que 
efetuavam internamento para tais aciden- 
tes. A casuística foi completada com a re- 
visáo de todos os certificados de óbito pela 
mesma causa e no mesmo período, visando 
incluir os individuos falecidos em de- 
correncia de acidente vascular encefálico e 
que náo receberam assistência médica sob 
internamento. 

Todos os pacientes tiveram diagnósticos 
tanto de acidente vascular encefálico 
quanto das doencas associadas efetuados 
pelos médicos que os atenderam nos diver- 
sos servicos médicos. A informacão sobre a 
hipertensáo arterial correspondeu à da pri- 
meira medida da tensão arterial no servico 
médico: nos casos de óbito em residencia a 
informacão foi obtida do certificado de 
óbito. No primeiro caso seguiu-se o critério 
da Organizacão Mundial da Saúde para 
classificar o indivíduo como hipertenso, 
caso este diagnóstico náo estivesse clara- 
mente explicitado no prontuário médico 
(hipertensáo sistólica 1160 mmHg; hiper- 
tensão diastólica ~95 mmHg; hipertensáo 
sisto-diastólica L 160 e L 95 mmHg). 

De todos os pacientes hospitalizados 
com acidente vascular encefálico que já 
tinham história prévia de diabetes e da- 
queles que despertaram suspeita durante 
0 internamento foi feita pelo menos urna 
dosagem da glicemia. No caso de morte 
em residencia a informacào foi obtida do 
atestado de óbito. Para as demais doencas 
associadas os diagnósticos foram, em ge- 
ral, clínico-laboratoriais. Os dados foram 
transpostos para urna ficha padrão e a 
análise estatística constou de testes de 
diferenca entre duas proporcóes, a um 
nível máximo de significância de 0,05. 

Resultados 

No período estudado foram internados 
nos 18 servicos médicos da cidade do Sal- 

vador 1 089 pacientes com quadro agudo 
de acidente vascular encefálico e ocorre- 
ram outros 232 óbitos sem assistência mé- 
dica hospitalar. No total, ocorreram 1 321 
casos de acidente vascular encefálico em 
um ano, dos quais 813 resultaram em óbi- 
to. Em relacáo à populacão de 15 anos ou 
mais da cidade do Salvador, as taxas de in- 
cidencia e de mortalidade corresponderam 
a 168,44 e 103,7 por 100 000 habitantes, 
respectivamente (excluído um único caso 
de acidente vascular encefálico em urna 
crianca de um ano). 

Foram encontradas várias situacões 
clínicas responsáveis direta ou indireta- 
mente pelos acidentes vasculares encefáli- 
cos (tabela 1). A hipertensão arterial des- 
tacou-se e será apresentada em separado, 
bem como o diabetes. Dos 208 casos de 
cardiopatia, 170 (81,73%) não tinham 
etiologia especificada. Dentre esses 170 
casos, 43 (25,30%) apresentavam algum 
tipo de arritmia, em geral fibrilacáo, de- 
tectada clinicamente ou através do eletro- 
cardiograma. Os 38 casos restantes foram 

TABELA 1 -Doencas ou situapões chicas que 
causaram ou contribuiram para o desenvolvimen. 
to do acidente vascular encefálico. 

% em relacáo % em 
Doen~as ou às doen~as rela& aos 

situacóes cl’íicas No encontradas 1 321 casos 

Hipertensão 

arterial 

Diabetes 

Diabetes e hiper- 
tensào arterial 

Cardiopatia 
Al-leWi~a 

cerebral 
Eckanpsia 

Falcemia 

Leptospirose ictero- 

hemorrágica 
Leucemia 

Uremia 

Anemia aplástica 

Total 

826 65,70 62,53 

53 422 4.01 

135 10.74 10,22 

208 16,55 15,76 

21 1.67 1,59 
5 0,40 0.38 

3 02.4 0.23 

3 0,24 

1 0,08 
1 0,08 
1 0,08 

1 257 100,00 

0,23 

0,07 

0,07 

0,07 
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especificados segundo a etiologia das. car- 
diopatias (tabela 2). 

Dos trés casos de falcemia (todos com 
diagnóstico laboratoriai em vida), um 
ocorreu em urna crianca de un-r ano. Os 
tres casos de leptospirose foram todos do 
tipo ictero-hemorrágico, e dos cinco casos 
de eclampsia tres foram puerperais, e to- 
dos fatais. 

Todos os casos de hipertensa0 arterial, 
inclusive os de óbito em residencia, apare- 
cem na tabela 3. As freqiiências de hiper- 
tensão foram altas para ambos os sexos e 
nos diversos grupos etários, mas não diferi- 
ram estatisticamente entre os sexos. Entre- 
tanto, analisando-se apenas as informa- 
cóes colhidas dos pacientes hospitalizados, 
observa-se que as freqüências de hiperten- 
sáo arterial são um pouco mais elevadas, 
alcancando 99% das mulheres entre 55 e 
64 anos, e atingindo globalmente 75,19% 
dos homens e 84,71% das mulheres (p 
< 0,Ol; tabela 4). 

0 diabetes, com freqüências também 
elevadas, predominou entre as mulheres 
(p < O,Ol), aparecendo nelas a partir dos 
25 anos. No sexo masculino, a manifesta- 
cao geralmente ocorreu urna década de- 
pois. Na tabela 5 aparecem os casos de 
diabetes, quer isolados, quer associados à 

TABELA P-Discrimina@o etiológica das car. 
diopatias observadas em pacientes com acidente 
vascular encefálico. 

Cardiopatia NO % 

Chagásica 

Hipertensiva 
Isquêmica 

Ateroesclerótica 

Não especificada com síndrome 

Stokes Adams 

Reumática 
Estenose aórtica 

Cardiopatia não especificada 

Total 

12 53 
ll 5,3 

6 23 
3 I,4 

3 1,4 

2 14 

1 0,5 
170 81,7 

208 100,o 

hipertensão arterial. Entre os homens 
diabéticos, 75 Y0 eram hipertensos, en- 
quanto 70% das mulheres tinham hiper- 
tensão associada. 

Discussão 

A análise dos fatores responsáveis pelo 
desenvolvimento dos acidentes vasculares 
encefálicos ocorridos na populacão da ci- 
dade do Salvador parecem indicar a mar- 
cante importancia das doencas náo infec- 

TABELA 3-Freqükncia de hipertensáo arterial em 1 320 pacientes com acidente vascular encefálico, 
por idade e sexo, incluidos óbitos em residkcia. 

Sexo 

Idade 

15-24 
25-34 

35-44 
45-54 
55-64 

65-74 
75 + 

Ignorado 

Total 

Número de 
casos 

7 
21 

34 
83 

129 

156 
123 

55 

608 

Masculino 

Número de 
hipertensos 

- 
11 

22 
66 

109 

119 
79 

23 

429 

Freqüência ‘Número de 
% casos 

0,oo 8 

52,38 14 

64.70 48 
79,51 92 
84,49 115 

7628 183 
64,22 204 

41,81 48 

70,55a 712 

Feminino 

Número de 
hipertensos 

3 
3 

34 
75 

110 

145 
142 

20 

532 

Freqiiência 

% 

37,50 

21,42 

70,83 
81,52 

95,65 

79,23 
69,60 

41,66 

74,72a 

= z=1,70: p 1 0,o.b. 
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TABELA 4-Freqübncia de hipertensáo arterial em 1 088 pacientes com acidente vascular encefSco, 
por idade e sexo, excluidos óbitos em residência. 

Sexo 

Idade 
Número de 

casos 

Masculino 

Número de 
hipertensos 

FreqüCncia Número de 
% casos 

Feminino 

Número de 
hipertensos 

Freqii&ncia 

% 

15-24 5 0.00 7 3 42,85 
25-34 20 10 50.00 14 3 21,42 

35-44 32 21 65.62 43 32 74,41 

45-54 79 64 81.01 85 72 84,70 
55-64 111 98 88.28 104 103 99,03 
65-74 132 109 82.57 143 127 88.81 
75 + 99 75 75,75 114 111 97.36 

I>gnorado 54 23 42,59 46 20 43,47 

Total 532 400 75,19a 556 471 84,71= 

a 2=3,93: p < 0.01. 

ciosas como causas de complicac$es gra- 

ves, com elevada proporcão de óbitos. 
A hipertensáo arterial confirmou-se co- 

mo principal fator associado aos aciden- 
tes, mesmo em indivíduos menores de 45 
anos, considerados jovens para tal com- 
plicacão. A proporcào de pacientes com 
hipertensa0 complicada com acidente 
vascular encefálico dá margem a preocu- 
pa&, sobretudo quando se considera 
que ultrapassa a de Sao Paulo (17), a de 
varios países europeus (7) e até mesmo a 

do Japão (18), país com elevada prevalên- 
cia de hipertensão arterial. Embora a ten- 
sao arterial possa elevar-se com o desenca- 
deamento do acidente vascular encefáli- 
co, alguns autores admitem que os níveis 
tensionais dos pacientes com acidente vas- 
cular encefálico devem refletir seus níveis 
tensfonais anteriores (7). Do confronto 
das duas tabelas apresentadas para a hi- 
pertensáo arterial, nota-se claramente a 
falha no preenchimento do atestado de 
óbito no que conceme a “causas antece- 

TABELA 5-Freqülncia de diabetes em pacientes com acidente vascular enceftilico, por idade e sexo. 

Idade 

Masculino Feminino 

Diabetes com Diabetes sem Freqiiéncia Diabetes com Diabetes sem Freqiiência 
hipertcnsáo hipertensão por idade hipertensão hipertensão por idade 

arterial arterial % arterial arterial % 

15-24 

25-34 
35-44 

45-54 

55-64 

65-74 
75 + 

Ignorado 

Total 

- 0,oo 

- - 0,oo 
2 1 8.82 

8 2 12,04 

12 5 13.17 
17 4 13.46 

10 3 lo,56 

2 2 7,27 

51 17 ll ,02= 

- - 
1 1 

4 3 

7 3 

26 6 

24 16 
19 5 

3 2 

84 36 

0,oo 
14,28 

14,58 

10,86 

27,82 
21,85 

ll,76 

10.41 

16,71a 

= z=2.94: p < 0.01 
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dentes”. Admitimos que o diabetes e 
outros estados mórbidos estejam subesti- 
mados, considerando a omissão no pre- 
enchimento do atestado de óbito. 

0 diabetes foi outra associacáo fre- 
qüente e mais elevada que em outros lo- 
cais (7, 9). Ao contrário do observado na 
Suecia (9), a sua ocorrência foi mais fre- 
qüente no sexo feminino. 

Dentre outras doencas que aparecem na 
tabela 1, várias têm sido descritas na lite- 
ratura. Segundo Marquardsen, o acidente 
vascular encefálico é mais freqüente em 
cardíacos do que em nao cardíacos, inde- 
pendentemente de a cardiopatia ser embo- 
lizante (8). Na Bahia, a doenca de Chagas 
é endêmica, predominando a forma 
cardíaca que, por ser embolizante, é causa 
sabidamente responsável pelo desencade- 
amento de acidente vascular encefálico 
embólico, sobretudo em indivíduos jovens 
(15, 16). No entanto, dentre os 208 pa- 
cientes cardíacos deste estudo, apenas 12 
tiveram o diagnóstico de cardiopatia cha- 
gásica e, conseqüentemente, de acidente 
vascular encefálico embólico. Por outro la- 
do, dentre os 170 pacientes com cardiopa- 
tia cuja diagnóstico etiológico náo foi 
explicitado, 25% apresentava alteracóes 
do ritmo cardíaco semelhantes as observa- 
das na cardiopatia chagásica. Pode-se su- 
por que alguns destes casos poderiam 
corresponder a urna miocardiopatia cha- 
gásica crônica. A cardiopatia hipertensiva 
foi pouco mencionada, e a ateroesclerose 
quase nao apareceu como causa de aciden- 
te vascular encefálico ou cardiopatia, a 
despeito do grande contigente tanto de hi- 
pertensos quanto de pessoas idosas na 
casuística. A omissáo na etiologia das car- 
diopatias leva a urna subestimativa das fre- 
qiiencias apresentadas na tabela 2. 

Outra condicáo que predispóe ao aci- 
dentes vasculares encefálicos é a falcemia 
(13, 15). Os casos antes relatados em Sal- 
vador foram todos de material de necróp- 
sia. Dos casos aqui mencionados, apenas 

falcemia nao é rara na Bahia, e a sobrevi- 
da é relativamente curta na forma homozi- 
gótica. Portanto, deve-se estar alerta para 
este tipo de complicacao em pacientes fal- 
cêmicos. 

Na literatura epidemiológica náo en- 
contramos referencias a acidente vascular 
encefálico por eclampsia nem por leptospi- 
rose. No entanto, 15 a 20% das pacientes 
que desenvolvern eclampsia vêm a falecer 
em decorrencia de acidente vascular ence- 
fálico hemorrágico, e 80% daquelas que 
são necropsiadas apresentam hemorragia 
cerebral de graus variados (19). Todos os 
casos de eclampsia aqui observados foram 
letais. 

No caso da leptospirose, geralmente nao 
há diagnóstico do acidente vascular ence- 
fálico em vida (20, Zl), tendo-nos surpre- 
endido o encentro de tres casos. Recente- 
mente, relatou-se que o acidente vascular 
encefálico hemorrágico foi cau.sa mortis 
em 12,5$% dos pacientes falecidos por lep- 
tospirose cujas encéfalos foram examina- 
dos (22). 

As doencas hematológicas náo tiveram 
expressáo como causa de acidente vascular 
encefálico, sendo mais freqüentemente ob- 
servadas em material de necrópsia (15). 
Outras doencas mencionadas na literatura 
náo foram encontradas neste estudo. A 
explicacáo mais provável é que, por se tra- 
tar de doencas bem definidas, como, por 
exemplo, 0 câncer, a complicacáo tipo aci- 
dente vascular encefálico deixa de constar 
no prontuário ou atestado de óbito. 

0 resultado deste estudo demonstra’que 
as doencas náo infecciosas já constituem 
um problema de saúde para a populacáo. 
A inexistencia de programas de controle 
para hipertensáo e diabetes aponta a ne- 
cessidade de um melhor planejamento em 
saúde, no que se refere às doencas crônico- 
degenerativas. Torna-se pois necessário a 
implantacáo, a curto prazo, de programas 
simples que visem a identifícacáo, trata- 
mento e controle da hipertensáo arterial. 

um teve êxito letal (crianca de um ano). A 0 incentivo à rotina da medida da tensáo 
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arterial deveria ser enfatizado em todos os 
setores médicos, particularmente nos 
servicos públicos e previdenciários, os 
quais ‘atendern ao maior contigente da 
populacáo de baixa renda. Impóe-se tam- 
bém a melhoria do diagnóstico e das facili- 
dades de tratamento e controle dos pacien- 
tes cardíacos e diabéticos, além de progra- 
mas educativos no sentido de motivar a 
adesáo ao tratamento e às medidas de 
controle. 

Resumo 

Neste estudo foram analisados os princi- 
pais fatores etiológicos dos acidentes vascu- 
lares encefálicos em 1 089 pacientes que 
apresentaram episódio agudo de acidente 
vascular encefálico na cidade do Salvador, 
Bahia, Brasil, no período de um ano, e fo- 

ram atendidos em 18 servicos médicos da 
cidade. A casuística foi completada com a 
revisão de todos os atestados de óbito pela 
mesma causa e no mesmo período, quando 
outros 232 casos de óbito pela mesma 
causa que nao receberam assistência médi- 
ca sob internamento foram igualmente ob- 
servados. Observou-se a ocorrência de hi- 
pertensáo arterial em 75,19 y0 dos homens 
e 84,7 1 y0 das mulheres que desenvolveram 
acidente vascular encefálico. Seguiram-se 
as cardiopatias com 15,76’% e o diabetes 
com 14,23% dos casos. A eclampsia foi 
observada em cinco pacientes; a leptospi- 
rose em tres pacientes e a falcemia em tres 
pacientes. Os resultados parecem indicar 
que as doencas náo infecciosas constituem 
causas importantes de complicacões gra- 
ves, apontando a necessidade de proga- 
mas de identificacao, tratamento e contro- 
le das doencas mencionadas. n 
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Epidemiología de los accidentes cerebrovasculares en la ciudad de Salvador, 
Bahia, Brasil. ll. Principales factores de riesgo (Resumen) 

En este estudio se analizaron los principales 75,19% de los hombres y 84,71yo de las mujeres 
factores etiológicos de los accidentes cerebro- que padecieron accidentes cerebrovasculares 
vasculares ocurridos durante un año en 1 083 tenían hipertensión arterial. Las cardiopatías se 
pacientes que presentaron episodio agudo de cbservaron en 15,76% y la diabetes en 14,23% 
accidente cerebrovascular y que habían sido de los casos. Cinco pacientes tenían eclampsia, 
atendidos en 18 servicios médicos de Salvador, tres pacientes padecían leptospirosis y tres 
Bahia, Brasil. Para completar la casuística se re- falcihemia. Los resultados sugieren que las 
visaron todos los certificados de defunciones ocu- enfermedades no contagiosas constituyen 
rridas en el mismo período por accidentes simi- importantes causas de complicaciones graves y 
lares y se incluyeron 232 casos de defunción por demuestran la necesidad de crear programas 
la misma causa, pero que no habían sido interna- destinados a la identificación, tratamiento y 
dos para recibir asistencia médica. Se observó que control de las enfermedades mencionadas. 

Epidemiology of cerebrovascular accidents in the city of Salvador, 
Bahia, Brazil. ll. Primary risk factors (Summary) 

The main etiological factors in care at 18 health facilities in Salvador, Bahia, 
cerebrovascular accidents that occurred during Brazil, were examined in this study. Al1 death 
one year in 1 089 patients who experienced certificares issued for similar accidents during 
acute cerebrovascular accidents and received the same period of time were examined to 
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complete the study, and 232 cases in which diabetes in 14,230/,. Five patients had 
death was caused by cerebrovascular accident, eclampsia, three had leptospirosis and three, 
but patients were not hospitalized for sickle ce11 anemia. Results suggest that 
treatment, were also reviewed. It was found that noncommunicable diseases are an important 
75,19% of al1 the men and 84,71% of the cause of serious complications and demonstrate 
women who suffered cerebrovascular accidents the need to establish programs to identify, treat 
had high arterial blood pressure. Heart disease and control the diseases mentioned. 
was observed in 15,760J0 of the cases and 

Epidémiologie des accidents cérébro-vasculaires à Salvador, 
Bahia, Brésil. II. Principaux facteurs de risque (Résumé) 

Cette étude porte sur les principaux facteurs 
étiologiques des accidents cérébro-vasculaires 
dont 1 089 personnes ont été victimes au cours 
d’une année. En période aiguë ces malades 
avaient recu des soins dans 18 services médicaux 
à Salvador, Bahia, Brasil. A titre 
complémentaire, tous les certificats de dé& 
délivrés pendant cette période et indiquant pour 
cause du dé& des accidents analogues ont été 
révisés, et parallèlement le cas de 232 malades 
décédés a la suite d’accidents de meme nature 
mais n’ayant pas été hospitalisés a été examiné. 
Il a été observé que 75,19% des hommes et 

84,71% des femmes victimes d’accidents 
cérébro-vasculaires souffraient d’hypertension 
artérielle. Dans 15,76Q/, des cas, les patients 
étaient atteints de cardiopathies, et de diabete 
dans 14,23’% des cas. Cinq malades étaient 
atteints d’éclampsie, trois de leptospirose et trois 
de drépanocytose latente. D’après les résultats, 
les maladies non contagieuses semblent être a 
l’origine de complications graves. Il serait donc 
souhaitable d’établir des programmes visant a 
identifrer les maladies mentionnées, à en 
prescrire le traitement et a en assurer le 
controle. 


