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Introdução: O Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) é a segunda causa de morte e 

incapacidades no Brasil e no mundo, considerada 

a taxa mais alta das Américas, 10% de todas as 

mortes lhes são atribuídas. Complicações 

nutricionais como a desnutrição são comuns em 

doentes após AVC e, geralmente, agravam-se 

durante a hospitalização. Apresentando uma 

prevalência de 16% no momento da admissão 

hospitalar que aumenta para 22% a 35% em cerca 

de 2 semanas e 50% em 2 a 3 meses o que 

demonstra a importância da vigilância do suporte 

nutricional hospitalar.  

Objetivo: Avaliar os impactos gerais da 

implementação da linha de cuidados Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), na unidade hospitalar, 

em um hospital de médio porte e na qualidade de 

vida do paciente assistido pela mesma assim 

como o papel de ações do suporte nutricional 

dentro deste contexto.  

Metodologia: Foram investigados, no 

período de julho/2017 a abril/2018, 256 pacientes 

(65% do sexo masculino e 35% sexo feminino)  

 

acometidos por AVC. Foi utilizada a Escala Rankin 

para avaliar o grau de comprometimento das 

atividades de vida diária dos pacientes. Visando 

aprimorar o os parâmetros de cobertura 

nutricional os valores de corte dos métodos de 

avaliação adotados foram testados 

estatisticamente com relação a especificidade, 

sensibilidade, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo visando estabelecer os 

melhores valores de corte possíveis para uma 

cobertura adequada.  

Resultados: A aplicação da tabela Rankin 

aos 130 pacientes diagnosticados por AVCI 

permitiu após 90 dias mensurar assertividade no 

diagnóstico e prognostico proposto pela linha de 

cuidado do AVC. Em média, 70% dos pacientes 

tratados clinicamente na fase aguda do AVCI, 

entre o período de jul/2017 a abr/2018, 

considerado o Rankin de entrada entre 0 e 1, 59% 

permaneceram sem comprometimento funcional 

após 90 dias. Dentre as ações de cobertura do 

atendimento nutricional destaca-se a avaliação de 

risco padronizada que aumentou a sensibilidade 

do monitoramento do risco nutricional de 56% 

para 86% assim como a melhoria dos valores de 

predição do risco de complicações nutricionais 

dos pacientes melhorando a qualidade da 

assistência.  

Conclusão: A implementação da linha de 

cuidado de AVC no apresentou grande evolução 

na medida que os processos se padronizam, as 

informações se alinham e as decisões são tomadas 

diante dos resultados obtidos. 


