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RESUMO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) registra grande incidência de morte e incapacidades no 

Brasil e no mundo, considerada a taxa mais alta das Américas, 10% de todas as mortes lhes 

são atribuídas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos gerais da 

implementação da linha de cuidados Acidente Vascular Cerebral, (AVC) através da Gestão da 

qualidade em uma unidade hospitalar de médio porte. Para isso, dados provenientes de 256 

pacientes (35% do sexo masculino e 65% sexo feminino), entre janeiro/2017 a abril/2018, 

acometidos por AVCI, foram avaliadas. A Escala Rankin foi utilizada para mensurar a 

qualidade através do grau de comprometimento físico dos pacientes, antes ao ictus e após 90 

dias do AVC. Adicionalmente exemplos foram utilizados para ilustrar a relação entre o custo 

e qualidade do cuidado, bem como os indicadores de mortalidade e permanência hospitalar. 

Como resultado, a mortalidade reduziu de 13,56 para 4,35, para pacientes tratados desde o 

início dos sintomas na Unidade Hospitalar. A aplicação da tabela Rankin aos 130 pacientes 

diagnosticados por AVCI permitiu após 90 dias mensurar assertividade no diagnóstico e 

prognóstico proposto pela linha de cuidado do AVC, em média, 70% dos pacientes tratados 

clinicamente na fase aguda do AVCI, com Rankin de entrada entre 0 e 1, 60% permaneceram 

sem comprometimento funcional após 90 dias, melhorando a qualidade de vida e assistência. 

A redução da permanência foi de 13 para 7 dias e o custo hospitalar de R$18.464,14, 

ilustrados no desfecho clínico demonstrando eficiência na gestão. 

Palavras-chave: AVC. Escala Rankin. Incapacidade Funcional. Epidemiologia. 
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ABSTRACT 

The Strokes registers high incidence of death and incapacity for work in Brazil and in the 

world, considered the highest rate in the Americas, 10% of all deaths are attributed to them. 

The present work aims to evaluate the impacts of Line of Stroke’s Care through quality 

management in a hospital unit. Data from 256 patients (35% of males and 65% females), from 

January to April 2017/2018 were evaluated. The Rankin Scale was used to measure the 

quality through the degree of physical impairment of the patients before the ictus and 90 days 

after the stroke. Additionally, examples were used to illustrate the relationship between cost 

and quality of care, as well as indicators of mortality and hospitalization. As a result, 

mortality decreased from 13.56 to 4.35 for patients treated since the onset of symptoms at the 

Hospital Unit. The application of the Rankin table to the 130 patients diagnosed by AVCI 

allowed after 90 days to measure assertiveness in the diagnosis and prognosis proposed by the 

stroke care line, on average, 70% of the patients clinically treated in the acute phase of the 

AVCI, with a rank of entry between 0 and 1.60% remained without functional impairment 

after 90 days, improving quality of life and care. The reduction in stay was from 13 to 7 days 

and the hospital cost of R $ 18,464.14, illustrated in the clinical outcome demonstrating 

efficiency in management.  

Keywords: Stroke. Rankin Scale. Functional Incapacity. Epidemiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem grande incidência de morte e incapacidades no 

Brasil e no mundo, representa taxa mais alta das Américas em que 10% de todas as mortes 

lhes são atribuídas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; HANAUER et al, 2018). O AVC é 

classificado como isquêmico por oclusão de vasos sanguíneos e hemorrágico por ruptura do 

vaso sanguíneo, resultando restrição de irrigação sanguínea à determinada região do cérebro, 

causada por obstruções nas artérias, levando a lesões celular e danos à função neurológica. 

(COSTA et al, 2011; SILVA et al, 2015; REIS et al. 2017; PEREIRA et al, 2017). 

Os fatores de risco do AVC estão presentes em 90% dos casos e são predominantes de 

países em desenvolvimento (LIMA-RAMOS et al, 2016; GAGLIARDI, 2015). Os estudos 

que prevalecem demonstram que o sedentarismo esteve presente em 80% dos adultos 

assintomáticos com menos de 70 anos de idade os mais pobres a hipertensão arterial não 

tratada variou de 24% para 33%. Os indivíduos com mais de 15 anos de idade diagnosticados 

com hipercolesterolêmica aumentou de 33% para 40% entre os anos de 1995 e 2002, segundo 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a obesidade no Brasil irá aumentar (SILVA et al, 

2015; ARAUJO et al, 2015). 

O real impacto do Acidente Vascular Cerebral (AVC) se resulta no alto índice de 

morbimortalidade (GAGLIARDI, 2015). Apresenta elevada incidência, prevalência nos países 

subdesenvolvidos. (SILVA et al, 2015; TINOCO; SANTOS, 2018). O alto custo por ele 

gerado se relaciona com o tempo de permanência em UTI e enfermaria dos hospitais, por vez 

reflete nas operadoras de planos de saúde que são responsáveis pelo custo gerado, assumindo 

também o tratamento de incapacidades que podem ser provisórias ou permanentes nos 

indivíduos acometidos por AVC (SILVA et al, 2015).  

Em 2008 o Ministério da Saúde Brasileiro, esclarece com propriedade a necessidade 

da implantação de medidas no atendimento às doenças cerebrovasculares. O modelo proposto 

é relevante, e conta com neurologista especializados que montam um alicerce científico 

promovendo melhorias na educação, tratamento e pesquisas em AVC no país (BRASIL, 

2015). Atualmente o reflexo do projeto já se faz visível com a criação da Linha de Cuidados 

ao Acidente Vascular Cerebral, que promete melhor tratamento pré-hospitalar, em fase aguda 

e reabilitação dos pacientes (SILVA et al, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; REDE 

BRASIL AVC, 2018). 



  

5 

 

Neste contexto, os objetivos do estudo contemplam os impactos produzidos pela linha 

de cuidado do AVC, com foco na qualidade de vida do paciente pós internação, custo de 

internação hospitalares gerados por longas permanências e evidenciando os melhores 

desfechos clínicos analisados através da aplicação da Escala Rankin Modificada (ERM) nos 

pacientes acometidos por AVC. 

1.1 Investigação / Problema 

Quais são os impactos gerais da implementação da linha de cuidados Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), no Hospital Santa Rita?   

1.2 Objetivo Geral 

  Avaliar os impactos gerais da implementação da linha de cuidados Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) no Hospital Santa Rita. 

1.3 Objetivos Específicos 

1.3.1. Avaliar os efeitos da linha de cuidados do AVC na qualidade de vida do paciente pós 

internação; 

1.3.2 Definir o impacto na gestão causado pela linha de cuidados do AVC com foco nos 

custos de internação hospitalar; 

1.3.3 Ilustrar os impactos da linha de cuidado por meio de exemplos de pacientes assistidos na 

unidade estudada.    

1.4 Justificativa 

O Acidente Vascular Cerebral representa elevada taxa de letalidade e incapacidade no 

Brasil (REIS et al. 2017; PEREIRA et al, 2017). Se torna uma ameaça quando não há 

mobilização voltada para conscientização da população, setor primário e secundário aos 

fatores de risco modificáveis, há urgência no atendimento e reconhecimento dos sintomas 

(GAGLIARDI, 2015).  

O AVC registra elevado custo médio hospitalar para operadoras de planos de saúde 

em 2015, variando de R$ 40.203,88 a R$ 65.262.58, entre hospitais de médio e grande porte. 

O alto custo se relaciona além do porte hospitalar e grande incidência de casos a falta de 

processos padronizados e práticas clínicas para o atendimento ao paciente (LARA, 2015). 
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Segundo Carneiro et al. (2013), nos próximos 40 anos a população brasileira de faixa 

etária acima de 65 anos crescerá cerca de 13% em relação à população de 19 anos. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014 a expectativa de vida 

do Brasileiro subiu para 74,9 anos. O Brasil envelhece mais rapidamente, dados 

característicos de países em desenvolvimento, refletindo um grau de maior dependência 

econômica no ciclo de vida, menor número de pessoas ativas. Neste cenário as doenças 

crônicas não transmissíveis entre elas o AVC, ficam mais incidentes pois é nesta faixa etária 

superior a 65 anos que há maior prevalência (PEREIRA et al, 2013).    

No Brasil a média de hipertensão em homens e mulheres acima de 60 anos de idade é 

de 53,85% e a incidência de Diabetes Mellitus é de 18%. A combinação dos fatores de risco 

apresenta complicação de saúde e a prevalência a este público foram problemas de circulação, 

rins e cerebrovasculares (IBGE, 2014). Conforme relatos em meta-análise realizada em 22 

países da Europa, os fatores de risco representam 80% do risco global de todos os tipos de 

AVC, sendo predominantes: a hipertensão, tabagismo atual, diabetes, obesidade abdominal, 

dieta pobre e inatividade física (KUKLINA et al. 2015).  

 A qualidade no atendimento hospitalar apresenta despreparo e precariedade no 

cuidado com o AVC, poucos profissionais envolvidos e falta de gestão. Poucas são as 

instituições de saúde que atentam para urgência em se detectar e diagnosticar a doença a fim 

de minimizar riscos de morte, novo incidente e sequelas no paciente, relatos registrados em 

Maringá, sul do Brasil onde foram apontadas 20.387 mortes entre 2005 a 2015 conforme 

Araujo et al. (2018). 

 Em consequência, o impacto fica na vida das pessoas, no significativo índice de 

mortalidade crescente, nas lesões gravíssimas e dependência dos pacientes (COSTA et al, 

2011; KUKLINA et al, 2015). Para os hospitais, a linha de cuidado do AVC representar 

menos dias em CTI, menor custo e aumenta rotatividade de leitos, para operadoras de saúde 

acentuada redução em home care e reincidências em internações, para os pacientes o reflexo 

na melhor assistência e qualidade de vida após evento do AVC. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 Epidemiologia do Acidente Vascular Cerebral 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AVC esteve entre as três primeiras 

causas de morte prematura no mundo, ocorrendo um evento cerebrovascular a cada cinco 

segundos e com estimativa de que esta tendência persistirá até 2030. Estudos epidemiológicos 

realizados em Portugal revelam que os fatores de risco por AVC são semelhantes em várias 

partes do mundo e documentados principalmente em países de alta renda (KUKLINA et al, 

2015). 

O conceito de DALY (Disability Adjusted Life Yesars – anos de vida ajustados pela 

deficiência) refina o conceito de sobre vida na medida em que é penalizado os anos vividos 

após a doença de acordo com a deficiência caudada por ela. Leva em conta não apenas o 

impacto na sobrevida, mas sobretudo na qualidade de vida (SILVA et al, 2015). 

2.2 Fatores de Risco para Doença Cerebrovascular 

Para Cavalcante et al. (2010), os fatores de risco são mais prevalentes na medida que o 

envelhecimento populacional tende a aumentar assim como as doenças crônicas. Tais fatores 

podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis para a ocorrência do primeiro 

episódio de AVC e que devem ser monitorados com o objetivo de reduzir o risco de um 

evento futuro (CABRAL et al, 1997). 

Os fatores de risco não modificáveis, apesar de não permitir uma influência direta, seu 

conhecimento é importante para um prognóstico, o planejamento do cuidado a ser tomado, 

são eles: Idade, sexo, raça e genética. Ainda, o AVC é uma doença do idoso mas pode 

acontecer em qualquer idade e quanto ao sexo, tem maior incidência em homens entre 45 e 84 

anos (GAGLIARDI, 2015).  

 As evidências por AVC e as graves incapacidades causadas permitem um refinamento 

nos estudos em busca de desenvolver medidas para a prevenção primária dos fatores de risco. 

Estando presente em mais de 80% dos casos de AVC os fatores de risco modificáveis estão 

documentados em 22 países da Europa e os estudos revelam os mesmos fatores para 

diferentes partes do mundo, são eles: hipertensão, diabetes mellitus, obesidade, perfil lipídico 

anormal, tabagismo atual, consumo excessivo de álcool, dieta inadequada, inatividade física, 

fibrilação atrial, e estresse psicossocial/depressão (Figura 1) (KUKLINA et al, 2015). 
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Figura 1: Relação dos fatores de risco não modificáveis e modificáveis do AVC. 

Em geral os fatores de risco explicam em grande parte a incidência em AVC nas 

comunidades. Estudos em relação ao nível sócio econômico e que descrevem a prevalência de 

fatores de risco para AVC, sugerem diferenças importantes de acordo com a população 

avaliada (CAVALCANTI et al, 2010). Nos EUA, por exemplo, o tabagismo, inatividade 

física, doenças cardíacas e hipertensão sistólica foram mais comuns em homens caucasianos 

de baixo nível socioeconômico com AVC. Em mulheres caucasianas, assim como a 

população afro-americana todos de baixo nível socioeconômico apresentaram frequência 

inatividade física e hipertensão sistólica quando comparados com uma população de alta 

renda (SILVA et al, 2015). 

2.2.1 Hipertensão Arterial 

 Para a meta-análise realizada em países da Europa, por Kuklina et al. (2015), a 

hipertensão é o principal fator de risco para todos os tipos de AVC. Neste mesmo estudo a 

relação entre hipertensão arterial e AVC foi relatado em pacientes com menos de 45 anos de 

idade. Além disso, os resultados de vários estudos recentes mostraram que níveis mais baixos 

de pressão arterial podem nem sempre resultar em melhores resultados em pacientes com 

diabetes ou doença vascular clinicamente manifesta.  

A hipertensão registra 77,2% dos pacientes com AVC nos estudos de Fortaleza, sendo 

a maios incidência em jovens (CAVALCANTE et al, 2010). Segundo Gagliardi (2015), a 

hipertensão arterial deve ser imediatamente combatida devido sua prevalência sobretudo 

como prevenção primária.  
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2.2.2 Diabetes Mellitus 

A diabetes está associado a um risco aumentado em duas vezes para todos os tipos de 

AVC. Sobre a incidência em jovens, os estudos clínicos sugerem tratamento precoce com 

insulina em casos de diabetes tipo 1, já para idosos com tipo 2 não é indicado (KUKLINA et 

al, 2015). Na opinião de Rubens Gagliardi, a diabetes mellitus também é risco em dobro e 

aproximadamente 20% dos diabéticos falecem quando acometidos por AVC, sugere um 

controle rígido quanto a classes e níveis de evidências (GAGLIARDI, 2015). 

2.2.3 Tabagismo 

Para Kuklina et al. (2015), o tabagismo é um fator de risco modificável e sua 

incidência representa de 15% a 50% para o AVCI, dependendo de idade e sexo. Este mesmo 

estudo aponta que o tabagismo passivo também aumenta o risco por AVC, entre 25% a 52% 

de acordo com o grau de exposição. Além disso o rico de AVC incide quando mulheres 

fumantes fazem uso de contraceptivo oral (KUKLINA et al, 2015; LIMA et al, 2017). Estudos 

indicam que o uso de drogas específicas para combater o uso pode ser necessário e caso 

ocorra a cessação, os benefícios podem ser notados rapidamente e os riscos podem 

desaparecer em 5 anos (GAGLIARDI, 2015). 

2.2.4 Cardiopatias 

Importantes fatores de risco para o AVC, principalmente as arritmias, e dentre estas, 

tem maior destaque a fibrilação atrial (FA). Ocasiona risco aumentado de 4 a 5 vezes. A 

frequência cardíaca irregular e muitas vezes acelerada geralmente provoca má circulação 

sanguínea e propicia a formação de coágulos (SAMPAIO et al, 2018).  A Fibrilação atrial é 

uma das causas do rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Essa arritmia leva ao fluxo 

anormal e turbulento do sangue no coração que, associado às outras alterações, propicia a 

formação de coágulos ou trombos no coração e ao se desprender, na maioria das vezes chega 

ao cérebro, levando ao AVC. Estudos comprovam que o AVC provocado por fibrilação atrial 

é um dos mais graves, deixa sequelas como paralisia e perda de consciência e pode ser fatal 

(GAGLIARDI, 2015). 
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Nos estudos realizados Kuklina et al. (2015), a fibrilação atrial é responsável por 10 a 

15% de todos os AVCI, no entanto se comparados os pacientes com AVC sem FA aos 

pacientes com a FA, os pacientes com FA têm maior mortalidade e morbidade, maior 

incapacidade e maior tempo de internação. Com base na opinião dos autores é possível 

entender a incidência, prevalência e influência dos fatores de risco sobre o diagnóstico e 

prognóstico do AVC. 

2.3 Cadeia do AVC 

O manejo atual do acidente vascular cerebral depende do reconhecimento da doença 

como uma urgência médica (TINOCO; SANTOS, 2018). Todo paciente com início súbito de 

déficit neurológico focal deve ser avaliado inicialmente como um possível AVC. O aspecto 

mais importante do manejo do AVCI é o rápido diagnóstico e início do tratamento em um 

ambiente seguro, monitorado e com equipe treinada (MANIVA et al, 2012). 

É válido observar a sequência de critérios adotados para o bom desempenho da linha 

de cuidado do AVC. No primeiro momento, chegada ao serviço de emergência, a 

identificação dos sintomas, atendimento inicial. A Anamnese, passo que segue, traz ao 

conhecimento dos médicos os fatos relatados pelo paciente, quando consciente, ou pelo 

acompanhante que responde ao questionamento sobre o início dos sintomas e como se 

comportava anteriormente ao evento entre outros, assim possibilita registrar históricos 

importantes para evolução do tratamento, incluindo neste momento o registro do Rankin 

prévio ao Ictus, ao qual falaremos com detalhes posteriormente. Os exames físicos/NIHSS e 

exames de Imagem são solicitados, passos importantes para o diagnóstico e prognóstico. 

2.3.1 Algoritmo de Atendimento do AVC 

As manifestações clínicas, também chamadas, sinais de alerta, possibilitam a 

identificação dos sintomas que são possíveis logo no início do evento (SILVA et al, 2015). 
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ALGORITMO DE ATENDIMENTO DO AVC AGUDO

Primeiro Passo

    Fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna,

    especialmente um lado do corpo.

    Perda subta da visão em um ou ambos os olhos.

Hospital Santa Rita

    Cefaleia intensa súbita sem causa aparente.

Chegada ao Serviço de Emergência

Sinais de AVC - Triagem

T
E

M
P

O
 Z

E
R

O

    Confusão dificuldade súbita para falar ou entender.

    Dificuldade súbita para andar, tontura ou alterações de equilíbrio.

 

Figura 2: Algoritmo de atendimento do AVC agudo – Primeiro passo. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Hospital Santa Rita

CO
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IS

Perda de memória

Diminuição da atenção

Diminuição da concentração

Raciocínio precário

Perda de autocontrole

Instabilidade

Diminuição da tolerância

Depressão

Medo

Isolamento

Hemiplegia
Hemiparesia Enfraquecimento dos membros

Paralisia face e membros
Marcha instávelAtaxia

Perda da metade do campo visual

Disfagia
Disartria

Dificuldade de deglutir

Parestesia Formigamento e dormência

M
O

TO
RE

S
SE

N
SO

RI
A

IS

Distúrbios Manifestações

VI
SU

A
IS

VE
RB

A
IS

Afasia Perda da comunicação

Hemianopsia homônima
Perda da visão periférica
Diplopia

Dificuldade de formação de palavras

Visão dupla
Dificuldade visual à noite

 

Figura 3: Manifestações clínicas do AVC comumente avaliadas na detecção precoce do evento. 
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Não

Sim

Hospital Santa Rita

TE
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O

 Z
ER

O

ALGORITMO DE ATENDIMENTO DO AVC AGUDO

Segundo Passo

Tomografia sem 

contraste

Acionar Código AVC

Inicio 
dos  

Sintomas 

< 24 hs ?                

2.3.2 Segundo Passo 

Inicia-se com o acionamento do código AVC pelo enfermeiro ou médico responsável. 

Adota como critério, paciente com suspeita de AVC, com tempo de início de sintomas menor 

que 24 horas. Setores envolvidos – Unidade de diagnostico, Laboratórios, Médicos PS, 

Hemodinâmica e UTI.  

 

Figura 4: Fluxograma de atendimento do AVC agudo adotado no Hospital Santa Rita. 

2.3.3 Terceiro Passo 

O horário de início dos sintomas (ictus) é o mais importante a ser colhido na 

anamnese. Em anamnese dirigida relata forma de instalação de sintomas, evolução dos 

sintomas, atividade realizada no momento da instalação, horário de início, sintomas 

relacionados, histórico de fatores de risco, histórico de doenças cardiovasculares e se em uso 

de medicamentos, é necessário RNI, antes de iniciar a terapia trombolítica. 
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. Cabeceira 0, sinais vitais (PA, FC),

. Coletar exames de sangue

(>/ 160)                                                           3

. Confirmar tempo dos sintomas

 crânio com angio, hemograma, plaquetas,

   TP, TTPA, glicemia, Na, K, creatinina

. Aplicar escala de AVC do NIHSS

4

Hospital Santa Rita

TE
M

P
O

 1
0

 m
in

Acionar Código AVC                                                                                2

Enfermeiro Emergencista

hipoglicemia ou hiperglicemia

. Tratar hipoxemia,

  dextro, acesso periférico.

ALGORITMO DE ATENDIMENTO DO AVC AGUDO

Terceiro passo

Figura 5: Algoritmo de atendimento do AVC agudo – Terceiro passo. 

 

. Linguagem (descrever a cena 

  na figura mostrada .

ALGORITMO DE ATENDIMENTO DO AVC AGUDO

ESCALA DO AVC - NIHSS

T
E

M
P

O
 1

0
 m

in

  . Comandos simples: fechar olhos, apertar as mãos

. Movimentos oculares(horizontais) . Disartria (repetir a frase)

. Campos visuais (quadrantes) . Negligência (tocar, ambos os lados 

. Paralisia facial (sorriso, apertar os olhos)   ao mesmo tempo

. Exame de força muscular
  . MS: 10 segundos

. Nível de consciência . Ataxia (index-nariz e calcanhar-joelho)

. Sensibilidade (testar ambos os lados)

  . MI: 10 segundos

. Http://nihss-portuguese.trainingcampus.net/ American Heart Association

  . Alerta

  . Resposta a 2 perguntas: mês, idade.

 

Figura 6: Fluxo de atendimento do AVC adotado no Hospital Santa Rita 

2.3.4 Quarto Passo 

Assim como em Hospital del Caribe Colombiano (HERNANDEZ-RUIZ et al, 2017) 

considera-se tempo de 25 minutos, padrão da linha de cuidado do AVC, para a solicitação dos 

exames entre eles a angiotomografia ou tomografia e de 45 minutos, a contar da entrada do 

paciente no PA, para a interpretação (SILVA et al, 2015). Neste estágio o neurologista traz 

informações sobre diagnostico, tipo de AVC, Isquêmico ou Hemorrágico e a conduta a ser 

seguida para cada tipo de AVC. 
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Para o diagnóstico de AVCH, onde a tomografia apresenta sinais de hemorragia, a 

conduta é investigação e tratamento clínico ou cirúrgico. Para o diagnóstico clínico de AVCI, 

em qualquer território arterial, em que há persistência de déficit neurológico, TC de crânio 

sem contraste sem evidência de hemorragia e início dos sintomas menor que 4,5 horas, 

prescreve-se o procedimento de trombólise endovenosa e para este procedimento é importante 

que todos estes critérios estejam presentes. Adota-se para a trombólise o padrão de 60 minutos 

(SILVA et al, 2015).   

Havendo casos elegíveis, prescreve-se a trombectomia mecânica, este procedimento 

pode ser realizado dentro das primeiras 6 horas do início dos sintomas e considera-se o tempo 

padrão de 90 minutos para a realização a contar da chegada do paciente na unidade PA. 
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Figura 7: Algoritmo de atendimento do AVC agudo adotado no Hospital Santa Rita – Quarto passo. 

2.4 Escala Rankin Modificada 

O Acidente Vascular Cerebral tem consequente déficits neurológicos nas funções 

motoras, comportamentais, cognitivas, sensoriais e de linguagem, são comumente 

apresentados em sua fase aguda, contudo é neste contexto que pode se instalar de forma 

progressiva e permanente (SILVA, 2013; MANSUR et al, 2009). 
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A Escala Rankin foi criada por Dr. Jon Rankin em 1957 e modificada para sua forma 

atual por Charles Warlow e outros em 1980. Se tornou a principal escala de medida de 

desfechos para quase todos os estudos de AVC agudo. (BRODERICK J P et al, 2017). 

 A Escala Rankin está associada à avaliação do comprometimento funcional dos 

indivíduos, podendo mensurar o impacto do estado físico antes ao ictus e pós AVC. 

(MOREIRA et al, 2015; SILVA et al, 2015). É capaz de discriminar relevância nos níveis de 

incapacidade e recuperação dos indivíduos (CHENG et al, 2014). Possui 7 níveis, de nenhum 

sintoma 0, à morte 6, abrange toda a gama de resultados funcionais. É de fácil compreensão 

tanto por clínicos como por pacientes (BRODERICK et al, 2017).  

Segundo Broderick et al. (2017), a eficiência e eficácia da Escala Rankin se prova por 

vários estudos realizados como por exemplo, NINDS (Instituto Nacional de Doenças 

Neurológicas e Acidente Vascular Cerebral. Em uma revisão de meta-análise, descrevendo a 

variabilidade de ERM relata a confiabilidade combinada em 10 estudos publicados. Nos 

estudos o desafio não foi usar a ERM, como importante medida de resultado, mas sim 

determinar que a classificação 0 a 1 (nenhum sintoma ou sintomas menores, mas sem 

limitações) seriam o melhor resultado para analisá-la.  

3. METODOLOGIA 

3.1 Característica do Local de Estudo 

 O estudo foi realizado no Hospital Santa Rita (HSR), localizado no município de 

Contagem, região da grande BH, compõe o grupo dos “Hospitais de Referência” para o 

tratamento em AVC, atualmente, oferece 180 leitos distribuídos em apartamentos e 

enfermarias, CTI com capacidade para 20 leitos, Pronto Atendimento, Bloco Cirúrgico com 6 

salas, 18 salas de consultórios. Possui implantado protocolos para a Linha de Cuidado do 

AVC, que dispõe de uma Unidade de AVC com 8 leitos exclusivos.  

A linha de cuidado do AVC HSR, se caracteriza pelo cumprimento de uma série de 

procedimentos padronizados baseados em evidências científicas e mensurados de forma que 

permitem acesso a tratamento de hemodinâmica eficiente e eficaz desde a chegada dos 

pacientes à sua alta e, até 90 dias após, tratamento em que se aplica a escala Rankin para 

analisar a qualidade proposta. Utiliza padrões que permite maior precisão, urgência e 

entendimento do evento para assertividade no diagnóstico e prognostico, auditando a 

prestação de cuidados e fornecendo feedback oportuno.  
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Neste contexto, o cuidado na fase aguda se inicia incluindo a integração das equipes 

multidisciplinares, educação do paciente até a sua alta hospitalar. A linha de Cuidados em 

AVC objetiva proporcionar cuidado integrado e continuado, promovendo a transferência deste 

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

relevância no fluxo da linha de cuidados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cadeia do AVC adotada no Hospital Santa Rita. 

 

3.2 Perfil dos Pacientes Atendidos no Hospital Santa Rita 

 Analisou- se o perfil dos pacientes do HSR com incidência de AVCI, no período de 

janeiro/2017 a abril/2018 através da análise de 256 prontuários. Quanto ao gênero os valores 

foram lançados no software Microsoft Office Excel e apurado o percentual para o sexo 

feminino e masculino (Figura 8):  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Incidência do AVC por gênero nos pacientes atendidos no Hospital Santa Rita.
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3.2.1 Faixa Etária 

Os pacientes acometidos por AVC foram lançados mês a mês em planilha do excel. As 

informações sobre idade, sexo, tipo de AVC, entrada, permanências entre outros, foram 

pesquisadas nos prontuários, no sistema de informação adotado pelo hospital. Foi possível 

obter com clareza todos os dados necessários por terem como protocolo o lançamento do 

Código Internacional de Doença (CID-10) para cada suspeita de AVC. Público total analisado 

n = 256 pacientes, sendo 167 femininos e 89 masculinos, período de janeiro/2017 a 

abril/2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Incidência do AVC por faixa etária dos pacientes do Hospital Santa Rita.  

 

3.2.2 Análises por fatores de risco 

Após apuração dos dados quanto ao sexo, analisou-se a incidência dos fatores de risco. 

Com base nos 256 prontuários, foi apurado relatos registrados no prontuário por médicos e 

enfermeiros responsáveis pelo atendimento. Os fatores de risco analisados foram 4: 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiopatias e tabagismo. O resultado foi apurado no 

software Microsoft Office Excel, em percentual de presença e ausência, e incidência, de um 

ou mais fatores em ambos os sexos. Para demonstrar a combinação dos fatores de risco, onde 

interseção referem-se a indivíduos que apresentam mais que 1 fator de risco, foi usado o 

diagrama de Venn (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10: Perfil dos pacientes do sexo masculino atendidos no Hospital Santa Rita em relação a presença 

e ausência dos principais fatores de riscos para o AVC.   (A e B) Mostra a relação dos pacientes quanto a 

presença / ausência de 1 ou mais fatores de riscos.  (C) Diagrama apresentando a análise combinatória dos 

principais fatores de riscos do AVC. Note que os números referem-se a quantidade de indivíduos da população 

masculina que apresentaram determinado fator de risco. 
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Figura 11: Perfil dos pacientes do sexo feminino atendidos no Hospital Santa Rita em relação a presença e 

ausência dos principais fatores de riscos para o AVC.   (A e B) Mostra a relação dos pacientes quanto a 

presença / ausência de 1 ou mais fatores de riscos.  (C) Diagrama apresentando a análise combinatória dos 

principais fatores de riscos do AVC. Note que os números referem-se a quantidade de indivíduos da população 

feminina que apresentaram determinado fator de risco. 

 

3.3 Escala Rankin Modificada 

A qualidade de vida foi considerada sobre um aspecto funcional, e avaliou-se o grau 

de comprometimento das atividades de vida diária dos indivíduos acometidos por AVC 

(MOREIRA et al, 2015; BAPTISTA, 2018). As escalas clínicas são ferramentas úteis para 

estabelecer comunicação padronizada, elaboração diagnóstica, prognóstica e mensuração da 

resposta ao tratamento (CANEDA et al, 2006; SILVA et al, 2015). A escala Rankin possui 
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sete níveis, variando de ausência de incapacidade classificado 0, nenhuma deficiência a 6, 

óbito, conforme tabela abaixo (WILSON, 2002; SILVA et al, 2015; BRODERICK et al, 

2017; BAPTISTA, 2018). 

GRAU DESCRIÇÃO 

0 Sem sintomas - 

1 

Nenhuma deficiência 

significativa, a 

despeito dos sintomas 

Capaz de conduzir todos os deveres e atividades 

habituais 

2 Leve deficiência 
Incapaz 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 - 

Tabela1: Escala de avaliação funcional AVC – ERm.  Fonte: Silva et al. (2015). 

A investigação foi aplicada a uma amostra de 145 pacientes, diagnosticados por 

AVCI, ambos os sexos, com entrada no pronto atendimento do SRH no período de julho/2017 

a abril/2018. Para se obter informação sobre a classificação dos pacientes quanto ao grau de 

comprometimento antes ao AVC, foi investigado relatos dos pacientes e ou familiares, de 

forma presencial, pela equipe de plantão, responsável pelo atendimento e com base na ERm 

classificam e registram o grau funcional em prontuário. Estes mesmos dados são relatados 

mensalmente em planilha do software Microsoft Office Excel para tabulação em percentual 

de incidência. Em um segundo momento, as informações sobre o Rankin após 90 dias, foram 

obtidas via telefone, em entrevista estruturada apresentada após 90 dias do AVC a contar da 

alta do paciente. Estes dados também foram registrados nos prontuários e tabulados 

posteriormente em forma de percentual. Abaixo registro do questionário utilizado (Tabela 2). 
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Depois do AVC, pernameceu alguma sequela? Possui alguma 

dificuldade para se movimentar, lembrar e argumentar com o 

paciente ou cuidador.

→ Não = 0

↓ Sim

Deixou de fazer alguma atividade que costumava realizar 

antes do AVC? Isso inclui trabalhar, dirigir usar transporte 

coletivo e lazer

→ Não = 1

↓ Sim

Precisa de ajuda de outras pessoas para fazer alguma 

atividade? Isso inclui fazer comida compras, usar o banheiro, 

comer e se vestir.
→ Não = 2

↓ Sim

Precisa de ajuda para andar de um cômido a outro da casa? → Não = 3

↓ Sim

Está acamado, (não anda mesmo com a ajuda de outra pessoa? 

Incontinente e precisa de cuidados constantes?
→

Não = 4 

Sim = 5

Óbito → 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Questionário revisado da entrevista estruturada ERm.  

A análise dos dados foi por agrupamento das classificações, sendo, 0-1, 2-3,4,5, 6, 

apuradas do Rankin de entrada e do Rankin após 90 dias. Tal formato permitiu analisar todos 

os pacientes que entraram 0-1, e permaneceram 0-1 após 90 dias de tratamento e recuperação 

do AVC. Foram registrados os casos em que não foi possível contato e ou transferências 

realizadas, também foram registrados os pacientes que evoluíram ao Rankin 6, óbito. 

3.4 Taxa de Mortalidade 

A taxa de mortalidade é considerada um indicador de desempenho para a linha de 

cuidado do AVC (ROLIM; MARTINS, 2011). Para se obter a taxa de mortalidade foi 

calculado através do número de pacientes que evoluíram a óbito, sobre o número de pacientes 

tratados clinicamente com AVCI, apurada através de percentual mensal e comparada à média 

anual dos pacientes diagnosticados por AVCI.  Foi utilizada como indicador de qualidade, 

para mensurar a assertividade do prognóstico e eficácia da Linha de Cuidado do AVC 

(ROLIM; MARTINS, 2011; BAPTISTA, 2018). Com base na população de análise, 145 
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pacientes diagnosticados com AVCI entre o período de julho/2017 a maio/2018. A taxa de 

mortalidade foi apresentada de formas distintas caracterizando os pacientes tratados 

diretamente pelo HSR e as transferências recebidas de outras instituições que não possuem a 

linha de cuidado do AVC. Com o modelo adotado foi possível analisar com rigor os pacientes 

transferidos para o HSR e se obter um percentual de mortalidade mais preciso.   

3.5 Permanência x Custo Hospitalar 

 A permanência e custo hospitalar relacionou-se com eficiência e eficácia do 

tratamento. Para análise da permanência hospitalar, pontuou a gestão dos leitos a consequente 

melhora na geração de receita. Os dados foram retirados dos prontuários de cada paciente e 

trabalhados no software Microsoft Office Excel. Conforme protocolo a meta é de 2 dias para 

CTI e 5 dias para UNI, foi analisado 145 pacientes, dado extraído do período julho/2017 a 

maio/2018. A pesquisa foi apresentada em mediana de dias de permanência e apurando o 

tempo médio de permanência no CTI e UNI dos pacientes com AVCI. 

Para analisar o custo hospitalar, ainda desta população, foi retirado duas amostras de 

pacientes também recepcionados no HSR. Analisou-se o custo da diária hospitalar e custo 

com materiais e medicamento. Para pesquisa dos custos com materiais e medicamento foi 

solicitado ao setor de faturamento a relação dos gastos e valor faturados para cada paciente. 

Comparou-se custo total e dias de permanência hospitalar em pacientes de mesmo grau de 

complexidade, mas com a realização de procedimentos diferentes em função da análise do 

tempo do ictus superior a 24 horas, um dos pacientes não atendia o protocolo para realização 

da trombólise.  

Os resultados obtidos foram compilados à instituição de saúde, Hospital Albert 

Einstein Sociedade Beneficente Israelita Brasileira e Ministério da Saúde.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Tabela Rankin 

A aplicação da tabela Rankin aos 145 pacientes diagnosticados por AVCI, permitiu 

após 90 dias mensurar a 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 julho/2017 a maio/2018, considerado o Rankin de entrada entre 0 e 

1, 60% permaneceram sem comprometimento funcional após 90 dias. 

Os dados apresentaram gradativa evolução e atingiram em alguns períodos, 

dezembro/2017, fevereiro/2018 e maio/2018, 100% da qualidade no tratamento dos pacientes 

com Rankin de entrada 0-1, confirmados após 90 dias da alta. 

 

Figura 12: Escala Modificada Rankin dos pacientes atendidos com AVCI no Hospital Santa Rita (HSR) 

entre o período de julho de 2017 a maio de 2018. Os dados representam a porcentagem de pacientes 

classificados com Rankin 0-1 durante o pronto atendimento (barra cinza) no HSR e após 90 dias (barra azul). 

Note que a porcentagem média de pacientes com Rankin 0-1 após 90 dias do Hospital Albert Einstein (hospital 

referência, barra preta) foi plotada no gráfico para fins de comparação com os dados aqui apresentados.  
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Para análise comparativa do Rankin no Estado de Minas Gerais, buscas foram 

realizadas nos hospitais credenciados na Linha cuidado do AVC contudo, utilizavam outros 

indicadores de qualidade, sobre a aplicação da ERm não houve registros. Entretanto foi 

possível observar que de acordo com os registros das transferências recebidas pelo HSR 

originadas de outras instituições, em média 33% dos pacientes recebidos possuíram Rankin de 

entrada entre 2 a 5 em fase aguda do AVC, resultando em grandes sequelas em função da 

demora no diagnóstico, prognóstico e impossibilidade de realização do procedimento 

trombolítico e/ou trombectomia. 

De acordo com Qin et al. (2018), os estudos de meta-análise confirmam superioridade 

no uso do procedimento de trombectomia endovascular, para pacientes selecionados de 

AVCI. Conclui ainda após comparação de um grupo de aspiração direta e o grupo de stent-

retriever, que o melhor desfecho funcional é com aspiração direta, com avaliação após 90 dias 

no uso da ERm, apresentando como escore 0 e 2. O menor tempo no processo e pouca 

incidência de eventos adversos também foram relatos positivos. 

Em análise à ultima publicação do Hospital Esraelita Albet Eintein em Rankin geral 

2017, após 90 dias, 70% dos pacientes tratados por AVCI permaneceram entre o Rankin 0-1, 

já o HSR manteve sua média após 90 dias em 60% dos pacientes com a mesma classificação. 

Vale ressaltar a realidade distinta do HSR, que obteve seu resultando dispondo-se de 

estruturas físicas e recursos moderados. Deste modo, a qualidade obtida está diretamente 

ligada à gestão logística, à integração multidisciplinar que permite rápida investigação 

diagnóstica, início da terapêutica específica e o manejo do paciente em fase aguda do AVC, 

que depende do reconhecimento da doença como urgência médica. 

  Observou-se que pacientes classificados com Rankin entre 2 a 5, ainda que 

apresentaram na entrada uma significativa lesão, tanto recebidos no PA quanto das 

transferências recebidas, receberam os mesmos cuidados.  

Para Hernández et al. (2013), definir as melhores práticas para o cuidado do AVC está 

ligado a processos e resultado esperado, adotados minuciosamente em cenários clínicos e que 

permitam a melhoria contínua da qualidade no atendimento. Define ainda ao ambiente do 

cuidado o uso de indicadores como: elegibilidade para o t-PA, meios de diagnóstico (TC, 

RNM) durante os primeiros 25 minutos de admissão, imagens da carótida e do nível de 

glicose no sangue, a gestão farmacológica (antipiréticos, aspirina, varfarina, antitrombóticos, 

estatinas e anti-hipertensivo) e reabilitação (mobilização dentro de vinte e quatro horas após a 

fase aguda, avaliação da disfagia).  
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4.2 Taxa de Mortalidade 

 Os registros de mortalidade foram analisados sobre alguns aspectos. Em fase inicial da 

análise, onde n=145 pacientes, a mortalidade variou de 0% a 15%. Na fase intermediária, 

dezembro a fevereiro de 2018, a taxa de mortalidade crescia de 15% para 33%. Observou-se 

que em período de adesão à Linha de cuidado do AVC, o número de pacientes atendidos 

aumentou e consequentemente os registros de óbitos trazendo a média de 13,56% conforme 

demonstrado abaixo. 

Figura 14: Mortalidade total por AVCI – Hospital Santa Rita. 

 

A crescente taxa de mortalidade que se instalava permitiu identificar lacunas na 

qualidade da Linha de Cuidado do AVC. A mortalidade de 13,56% atribuído às transferências 

recebidas. Segundo registro em prontuários, os pacientes recebidos pelo HSR vindos de outras 

instituições de saúde tinham um grau elevado de complexidade clínica por AVC, 

apresentando estado de saúde mais debilitado desencadeando o óbito. Os pacientes com 

registros diretos ao HSR eram atendidos conforme protocolos da Linha de cuidado e 

apresentavam assertividade no diagnóstico e prognóstico levando à redução dos óbitos para 

4,35%.  
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Figura 15: Taxa de Mortalidade por AVCI no Hospital Santa Rita (HSR). Os dados referem-se ao índice de 

mortalidade dos pacientes com diagnóstico de AVCI atendidos diretamente no pronto atendimento do HSR ou 

advindos de transferência de outros centros de saúde, durante o período de julho de 2017 a maio de 2018. 

 

Deste modo, a taxa de mortalidade do HSR resultou em 4,35%, representou os óbitos 

incidentes aos pacientes que iniciaram o tratamento no PA do hospital, enquanto a taxa de 

mortalidade de 9% indicou óbito por transferências recebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Taxa geral de Mortalidade dos pacientes com AVCI diretamente atendidos no pronto 

atendimento (PA) do Hospital Santa Rita (HSR) e dos que foram transferidos de outros centros de saúde. 

Note que a taxa de mortalidade por AVC do Benchmarking Albert Einstein foi plotada no gráfico, para fins de 

comparação. 
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Segundo Aline Mourão, a taxa de mortalidade registradas para os pacientes internados 

nas unidades de Enfermaria Geral e CTI do hospital HRTN registrou 36%.  Neste Hospital da 

rede pública de Belo Horizonte, credenciado pelo Ministério da Saúde na Linha de Cuidado 

do AVC a análise se deu a uma amostra de 223 pacientes. Fatores predominantes para os 

óbitos desta Unidade de Cuidado foram infecções do trato urinário e pneumonia (MOURÃO 

et al, 2017). 

De acordo com estudos realizados em unidade Pública da cidade de Botucatu – São 

Paulo, a taxa de mortalidade antes da implantação da Unidade de AVC registrava 20,68% e 

após 12,72% (BAPTISTA et al, 2018). 

Nos estudos da cidade de Berlin, em 14 unidade de AVC, a taxa de mortalidade foi 

estudada sob dois aspectos sendo a mortalidade registrada intra-hospitalar e morbidade em 

pacientes consecutivos tratados em unidades de AVC (KOENNECKE et al, 2011). A 

mortalidade total registrada no estudo foi de 5,4%, sendo que para pacientes com menor 

tempo de internação a gravidade do AVC na fase aguda, devido aos fatores não modificáveis, 

apresentou morte prematura em 60% dos pacientes já intra-hospitalar, maior permanência no 

hospital apresentou mortalidade de 39% devido a alguns eventos dentre eles destacou a morte 

por pneumonia relacionado ao AVC por aspiração. Segundo os conceitos dos autores, em 

relatos distintos, a mortalidade por AVC é praticamente consequente ao evento, salvo às 

comorbidades e complicações de um paciente e outro, contudo, reflete o resultado do 

gerenciamento da Linha de Cuidado do AVC. Para o HSR os resultados obtidos foram reflexo 

da qualidade proposta.  

 

4.3 Permanência x Custo Hospitalar 

Para Silva et al. (2015), o alto custo se relaciona com a ocupação de leitos por longos 

dias em CTI e UNI. A cada 4 leitos, 1 é ocupado por pacientes crônicos acometidos por AVC, 

e geralmente 50% dos pacientes tornam-se dependentes após evento de AVC em fase aguda.  

O Hospital Santa Rita considerou no protocolo da Linha de Cuidado do AVC a 

permanência total de 7 dias, sendo 2 dias na CTI e 5 dias para UNI. Na implantação da Linha 

de Cuidado AVC, em 2016, a permanência hospitalar total era de 13 dias, evoluindo, com o 

aprimoramento da gestão e atingindo a meta proposta em junho/2018, 7 dias de permanência.  
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Figura 13: Perfil de permanência dos pacientes (em dias) recebendo tratamento para AVCI no Hospital 

Santa Rita (HSR) do período de agosto de 2016 a junho de 2018. Note que os dias de permanência total dos 

pacientes na linha de tratamento do AVC reduziram gradativamente a partir de agosto de 2016 (barra cinza), 

atingindo a meta traçada pelo HSR. Dados do Hospital Albert Einstein (hospital referência, barra preta) foi 

plotada no gráfico para fins de comparação. 

 

Com a análise dos dados foi possível observar algumas evidências de desfechos 

clínicos que desencadeavam o alto custo. Dois pacientes avaliados com mesmo grau de 

complexidade, sendo um não elegível ao procedimento trombolítico em função do tempo de 

ictus superior a 4h e meia, apresentou agravos em seu estado clínico, resultando em maior 

dependência, na ERm grau 5 de dependência, 50 dias de internação, gerou custo de R$ 

57.453,00. O paciente elegível ao procedimento trombolítico, realizou e não apresentou 

sequelas, ERm grau 0 dependências, permaneceu por 9 dias nas unidades e gerou custo total 

de R$38.988.96, de acordo com tabela abaixo: 
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Diárias  R$                                                 31.309,22 Diárias  R$                                                7.556,61 

Taxas  R$                                                      852,50 Taxas  R$                                                           -   

Pacote  R$                                                   2.788,48 Pacote  R$                                                   863,80 

Med.  R$                                                      168,79 Med.  R$                                                   126,35 

Material  R$                                                      142,39 Material  R$                                                     21,70 

Laboratório  R$                                                      541,03 Laboratório  R$                                                   319,87 

Rx  R$                                                      120,53 Rx  R$                                                     52,44 

RM  R$                                                      285,09 RM  R$                                                   379,15 

Ultrason/Doppler  R$                                                      257,36 Ultrason/Doppler  R$                                                   636,33 

Tomografia  R$                                                      193,93 Tomografia  R$                                                           -   

ECG  R$                                                        56,24 ECG  R$                                                     12,30 

Fisioterapia  R$                                                   1.663,14 Fisioterapia  R$                                                   317,46 

OPME  R$                                                 11.018,09 OPME  R$                                              26.102,80 

HM CTI  R$                                                   3.903,58 HM CTI  R$                                                   970,90 

HM   R$                                                   4.152,73 HM   R$                                                1.629,25 

Diária Hospitalar: 1.149,06R$                                                   Diária Hospitalar: 4.332,11R$                                                 

Custo Total 57.453,10R$                                                 Custo Total 38.988,96R$                                               

Paciente:  Masculino-  64 Anos - AVCI - NIH-19 -  Rankin -5

Tempo de Internação: 50 Dias

Não Trombolizado

Paciente: Masculino  58 Anos- AVCI  - NIH-22  - Rankin -0

Tempo de Internação: 9 Dias

Trombolizado

 

Tabela 3: Amostra do desfecho clínico – Hospital Santa Rita. 

Nos estudos realizados por Mourão et al. (2017), a média de tempo de internação dos 

pacientes do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) de Belo Horizonte/MG, registrou 

12,4 dias de permanência. Os desfechos clínicos apresentados pelo hospital Albert Einstein, 

em sua última publicação, a permanência hospitalar foi de 8 dias. 

Para os estudos realizados em 13 países da Europa, segundo Huybrechts et al. (2006), 

registrou o alto custo por gerenciamento de cada paciente com AVCI. Analisado entre o 

período de 12 semanas variou de $298 a $110.032, de acordo com idade do paciente, presença 

de comorbidades e vários indicadores da gravidade. 

Deste modo, de acordo com os conceitos apresentados, é relevante que haja o controle 

da permanência hospitalar para a redução dos custos. Com a implantação a Linha de cuidado 

e seu gerenciamento, em um período de 2 anos o Hospital reduziu sua permanência de 13 para 

7 dias. A amostra do desfecho clínico revelou que o paciente com menor tempo de 

permanência apresentou diária hospitalar mais significante para o hospital, R$4.332,11, foi 

possível a rotatividade de leitos e maior número de pacientes puderam ser atendidos. O 

procedimento trombolítico, enquanto analisado de maneira isolada, apresentava o custo maior, 

entretanto em conjunto e com maior resolutividade e melhor desfecho clínico, apresentou o 

menor custo por tratamento, R$ 38.988,96.  

Contudo, ainda é importante ressaltar que o controle dos custos e dias de permanência 

hospitalares trouxeram reflexos positivos para as operadoras de planos de saúde, que 
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assumiram menor custo por tratamento, para o paciente e familiares, resultando redução de 

sequelas. 

 

5. CONCLUSÃO 

A qualidade é inevitável na saúde e vem evoluindo ao longo dos anos na medida que 

os dados traduzem esta realidade. Os estudos apresentados pontuam uma mudança necessária 

para o controle dos custos através de indicadores de permanência hospitalar. O resultado do 

cuidado oferecido é medido pela Escala Rankin e pelo o índice de mortalidade e são 

propósitos para atingirmos redução das sequelas causadas pelo AVC. 

Foi possível mensurar o resultado da Linha de Cuidado do AVC e o desempenho na 

utilização Escala Rankin, aplicada aos pacientes, quando em vários momentos se obteve 

100% de qualidade após 90 dias do evento. Em relação ao custo, dado relevante a todo o 

nicho da saúde, foi provado que é possível através da qualidade na prestação dos serviços 

obter melhor resultado para o paciente e consequente redução nos custos para toda a cadeia. 

Através ainda da análise dos desfechos clínicos, apresentou relevante valores por 

procedimento relacionados ao AVC.  

Nossos conhecimentos e experiências comprovados, permitem analisar dados 

produzidos pela gestão da qualidade na linha de cuidado do AVC e têm grande valor para a 

saúde suplementar neste campo. Demonstra que é possível grandes benefícios para os 

hospitais, operadoras e sobretudo para os pacientes, com a utilização de poucos recursos 

financeiros, recursos estes tão limitados em nossos tempos, mas impactar fortemente a vida 

com prevenção e tratamento adequado dos pacientes afetados pelo evento do AVC. Os relatos 

aqui registrados irão provocar mudanças profundas em hábitos e práticas que pareciam não 

evoluir. 

Os resultados deixaram claro que a implementação da linha de cuidado de AVC 

apresentou grande evolução na medida que os processos se padronizaram, decisões são 

tomadas diante dos resultados obtidos. A avaliação do custo com olhar de gerenciamento à 

Linha de Cuidado objetivando melhores desfechos e vida longa com qualidade aos pacientes 

acometidos por AVC, trouxe melhores índices de qualidade de atendimento para o caso 

estudado nesse trabalho. 
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