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SUMÁRIO

ABSTRACT

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é uma importante causa de morbimortalidade, sendo a primeira no
Brasil. Conhecimento sobre fisiopatologia, fatores de risco,
sintomas e conduta da população em geral, constitui uma importante arma contra estes índices desfavoráveis. O estudo
procura avaliar o nível de conhecimento da população sobre o
AVC. Metodologia: realizamos um estudo transversal de base
populacional com 483 indivíduos de 20 anos ou mais residentes na zona urbana de Pelotas, entrevistados em seus domicílios a partir de um processo amostral em múltiplos estágios.
Resultados: o nível de conhecimento foi considerado inadequado em 97,7% dos indivíduos para a conduta; em 73,7%
para a fisiopatologia; em 71,4% para sinais e sintomas e em
53,7% para fatores de risco. O principal fator de risco identificado para o mau desempenho foi a baixa escolaridade.

The Pelotas adult population knowledge about stroke

Conclusão: Investimentos em campanhas educativas devem
ser priorizados para a prevenção e o tratamento do AVC.
Palavras-chave: AVC, epidemiologia, população leiga, fatores de risco
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Background: Stroke is an important cause of morbi-mortality
in the population, and data consider it to be the first in Brazil.
The knowlegde about fisiopathology, risk factors, the symptoms and the behavior of general population, is an important
weapon against this unfavorable index. The knowlegde of an
adult population about stroke is the objective of the project.
Method: A populational-based transversal study, with 483
people, aged 20 years or older, living in the urban city of Pelotas, RS, interviewed in their home was proceeded.
Results: The knowledge was inadequate in 97,7% for behavior, 73,7% for fisiopathology, 71,4% for symptoms and 53,7%
for risk factors. The first end-point for bad results was a low
educational level.
Conclusion: Investments in educational campaigning must
have priority for the reduction of stroke morbid-moratlity.
Key-words: Stroke, epidemiology, lay population, risk factors
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INTRODUÇÃO
O acidente vascular cerebral (AVC) é hoje a maior causa individual de morte no Brasil e o principal fator de lesão permanente
em adultos9. No mundo a situação pouco se tem modificado,
nas últimas décadas quanto aos altos custos pessoais, sociais
e econômicos decorrentes dessa afecção. Calcula-se que, em
2002, 87.344 pessoas morreram dessa causa no Brasil9.
Consideram-se fatores de risco não-modificáveis idade, raça e
predisposição genética e modificáveis, pela educação e tratamento, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, uso
abusivo de bebidas alcoólicas, além de sinais e sintomas precoces da estenose das artérias pré-cerebrais. Os fatores de risco
prováveis para AVC são dislipidemias, alterações hemáticas,
obesidade, hormônios sexuais femininos e sedentarismo17.
Estudos internacionais e nacionais demonstram que o conhecimento da população leiga sobre esta patologia está longe de ser
o adequado13,14,12,11,10,16,4.
Este trabalho objetiva determinar o grau de conhecimento da
população leiga em relação à enfermidade, com o propósito de
promover ações populacionais de educação continuada.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi utilizado o delineamento transversal para, na cidade de
Pelotas, RS, durante o ano de 2003, investigar o nível de conhecimento existente na localidade sobre fatores relacionados
ao AVC. A população-alvo entrevistada foi composta de indivíduos, com 20 anos de idade ou mais, residentes na zona urbana. Através de um processo amostral dos cerca de 250.000
habitantes, com base nos dados do IBGE, do total de 409 setores que compõem a zona urbana, foram selecionados 50, da
seguinte maneira: o primeiro foi sorteado entre os 8 números
iniciais e, posteriormente, adicionando-se 8, assim foram surgindo os demais até completar a amostra. Dentro de cada setor,
as quadras foram escolhidas da mesma maneira e em cada uma
entrevistou-se a décima casa a partir da esquina sudoeste. Caso
existisse um condomínio, o número de apartamentos era contado como casas.
Desejava-se entrevistar 500 indivíduos nesta faixa etária, amostra calculada a partir dos seguintes parâmetros: poder de 80%
para detecção de um risco relativo de, pelo menos 1,5, significativo ao nível de 5%, considerando-se, no mínimo, 10% de
indivíduos expostos aos fatores em estudo e uma prevalência
estimada de conhecimentos sobre o AVC de 20%.

O único critério de exclusão para a análise foi a presença de
doença física ou mental que limitasse a compreensão das perguntas ou respostas. Foram considerados como perdas ou recusas, respectivamente, aqueles indivíduos que, após pelo menos
três visitas do entrevistador em dias e horários diferentes e, no
mínimo, uma do supervisor de campo, não puderam ser encontrados ou mantiveram a negação de resposta.
Para coleta dos dados utilizou-se questionário padronizado,
pré-testado e codificado. Foram identificadas, durante a fase
de testes do questionário, as formas mais adequadas de questionamento sobre os sintomas e as percepções dos indivíduos.
Todos os entrevistadores foram treinados a utilizar exatamente
as mesmas perguntas, abordando variáveis necessárias para investigar as noções dos indivíduos sobre AVC, divididas em áreas: 1-conhecimento sobre a fisiopatologia; 2- fatores de risco;
3- conduta imediata e 4- sinais e sintomas. Além disso, dados
sobre escolaridade em anos completos de aprovação na escola;
estado civil; sexo observado pelo entrevistador; cor da pele e
idade em anos completos também foram obtidos.
FISIOPATOLOGIA
Considerou-se o conhecimento como ótimo quando o indivíduo respondeu positivamente para obstrução arterial, ruptura
arterial, doença cerebral e negativamente para surto psicótico,
cardiopatia aguda, parasitose, síncope e doença abdominal
aguda. Como suficiente, quando respondeu positivamente para
doença cerebral e negativamente para surto psicótico, cardiopatia aguda, parasitose, síncope e patologia abdominal aguda.
E inadequado quando se obteve respostas positivas a qualquer
uma das seguintes enfermidades: surto psicótico, cardiopatia
aguda, parasitose, síncope e doença abdominal aguda ou negativas para obstrução arterial, ruptura arterial, doença cerebral.
FATORES DE RISCO
Avaliou-se o conhecimento como ótimo, quando responderam
positivamente para idade acima de 40 anos, dieta inadequada,
hipertensão, sedentarismo, estresse e consumo de drogas ilícitas. Como suficiente, quando responderam positivamente para
dieta inadequada, hipertensão, sedentarismo, estresse e consumo de drogas ilícitas. Como inadequado, quando a resposta foi
negativa para hipertensão ou idade.
SINAIS E SINTOMAS
Estimou-se o conhecimento como ótimo aos que responderam
positivamente para déficit motor, distúrbios de linguagem,
distúrbios de visão e confusão mental e negativamente para
disúria, edema de membros inferiores e dor no peito. Como
suficiente, quando se obteve resposta positiva para, pelo me-
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nos, déficit motor, distúrbio de linguagem, distúrbio de visão
e confusão mental, independente das outras respostas. Como
inadequado, se a resposta foi negativa para déficit motor, distúrbio de linguagem, distúrbio de visão e confusão mental, independente das outras respostas.

Escolaridade

Sem escolaridade
Até 4 anos
De 5 a 8 anos
De 9 a 11 anos
Mais de 11 anos

História Familiar de AVC
Sim
Não

CONDUTA IMEDIATA
Conceituou-se o conhecimento como ótimo se houve resposta
positiva para hospitalização e negativa para chá, antibiótico e
anti-hipertensivo e inadequado se a resposta foi negativa para
hospitalização ou positiva para qualquer um dos outros.
Foram selecionados 14 entrevistadores treinados que realizaram
o trabalho de campo, com duração de 10 meses. Utilizou-se o
software SPSS/PC+ 8.0 para a análise por regressão logística,
seguindo modelo teórico hierarquizado, construído previamente, no qual todas as variáveis encontravam-se no mesmo nível.
Inicialmente, todas entravam no modelo e eram retiradas aquelas com valor p > 0,20. Desse modo, cada variável encontra-se
ajustada às outras que permaneceram no modelo.

Foram entrevistados 483 indivíduos, havendo 2,8% de perdas
ou recusas. Dentre eles, 16,7% tinham mais de 60 anos de idade e 81,3% era de cor branca. Mais de 8% da amostra foi composta de indivíduos sem escolaridade, constatando-se 8% com
mais de 11 anos de estudo, correspondentes ao nível superior.
Praticamente a metade da amostra referiu história familiar ou
de pessoa próxima com acidente vascular cerebral. Mais detalhes sobre a amostra podem ser obtidos na Tabela 1.

Sexo

Masculino
Feminino

Faixa Etária (anos)
Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 59
60 ou mais

Cor da pele
Branca
Não-branca

Sim
Não

N

%

185
298

38,1
61,7

99
110
123
73
81

20,4
22,6
25,3
15,0
16,7

387
89

81,3
18,7

8,8
13,6
35,0
34,6
8,0

252
234

51,9
48,1

326
160

67,1
32,9

Tabela 1 – Características da amostra de adultos da cidade de Pelotas, RS,
2003.

A Tabela 2 apresenta os diferentes resultados sobre o conhecimento da fisiopatologia, dos fatores de risco, dos sinais, sintomas e seqüelas e da conduta frente a um indivíduo acometido
por um AVC. Quanto à fisiopatologia, cerca de um quarto dos
entrevistados respondeu incorretamente à questão. Destes, 75
(15,4%) indicaram uma doença cardíaca como um AVC; 81
(16,7%) consideraram ter, na síncope, uma definição de AVC.
As maiores taxas de resposta foram doença cerebral (64,6%) e
obstrução venosa (65,4%).
Tipo de Conhecimento

RESULTADOS

Característica

Pessoa próxima com AVC

43
66
170
168
39

Fisiopatologia

Obstrução venosa
Obstrução arterial
Obstrução de um vaso qualquer
Surto psicótico
Ruptura arterial
Ruptura venosa
Cardiopatia aguda
Doença cerebral
Parasitose
Síncope
Doença abdominal aguda

Fatores de risco

Idade acima de 40 anos
Sexo masculino
Dieta inadequada
Hipertensão
Sedentarismo
Estresse
Consumo de drogas

Sinais, sintomas e seqüelas
Déficit motor
Distúrbio de linguagem
Distúrbio de visão
Vertigem
Dispnéia
Disúria
Dor no peito
Vômitos
Edema de membros inferiores
Confusão mental
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Respostas afirmativas

%

318
212
183
25
176
159
75
314
12
81
51

65,4
43,6
37,7
5,1
36,2
32,7
15,4
64,6
2,5
16,7
10,5

237
111
446
463
428
438
469

48,7
22,8
91.7
95.3
88,1
90,1
96,5

384
401
220
374
225
39
277
200
146
313

79,0
82,5
45,3
77,0
46,3
8,0
57,0
41,2
30,0
64,4
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Conduta

424
59
83
382

Hospitalização
Uso de antibióticos
Uso de chás
Uso de anti-hipertensivos

87,2
12,1
17,0
78,6

Tabela 2 – Entendimento sobre aspectos do Acidente Vascular Cerebral na
população adulta de Pelotas, RS, 2003.

Com relação aos fatores de risco, apontaram-se o sexo masculino com 22,8% e a idade acima de 40 anos com 48,7% como
os menos capazes de provocar AVC; todos os demais fatores
investigados tiveram índices de resposta superiores a 90%.
Disúria e edema de membros inferiores foram os menos sinalizados como sinais, sintomas ou seqüelas de AVC com taxas
de 8,0% e 30,0% respectivamente. Implicaram-se mais positivamente como sinais, sintomas ou seqüelas o déficit motor
(79,0%) e os distúrbios de linguagem (82,5%). Oitenta e sete
por cento (87%) dos indivíduos citaram hospitalização como
a conduta mais adequada; no entanto, 12,1% recomendaram a
utilização de antibióticos.
A Tabela 3 traz os resultados categorizados: o nível de conhecimento ótimo só é atingido por 0,4% dos indivíduos para os
sintomas; 2,3% para a conduta; 6,2% para a fisiopatologia e
8,8% para os fatores de risco. Porém, as maiores de conhecimento inadequado ficam para a conduta com 97,7%, seguida
pela fisiopatologia (73,7%), pelos sinais e sintomas (71,4%) e
pelos fatores de risco (53,7%).
Nível de Conhecimento

Inadequado

Suficiente

Ótimo

Fisiopatologia

358 (73,7%)

98 (20,2%)

30 (6,2%)

Fatores de Risco

261 (53,7%)

182 (37,4%)

43 (8,8%)

Sinais e Sintomas

347 (71,4%)

137 (28,2%)

2 (0,4%)

475 (97,7%)

-

11 (2,3%)

Conduta

Tabela 3 – Classificação do nível de conhecimento sobre diferentes aspectos do
AVC na população adulta de Pelotas, RS, 2003.

Ao se proceder a uma análise multivariada, controlando fatores
de confusão, identifica-se e comprova-se ser a escolaridade o
único fator de risco para desconhecimento sobre AVC, que se
mostra associado a todas as categorias estudadas.

Fatores de Risco

Fisiopatologia

Fatores de
Risco

Sexo

0,06
1

Masculino

1,45
(0,99 – 2,15)

Feminino

Faixa Etária (anos)

0,1
1

Menos de 30
De 30 a 39

1,38
(0,78 – 2,43)

De 40 a 49

1,38
(0,79 – 2,42)

De 50 a 59

1,12
(0,58 – 2,15)

60 ou mais

0,64
(0,33 – 1,23)

Cor da pele

Sinais e sintomas

0,1
1
1,60
(0,88 – 2,91)

-

0,005

0,05

0,007

Sem escolaridade

0,71
(0,20 – 2,49)

1

1

Até 4 anos

0,29
(0,09 – 0,84)

0,30
(0,13 – 0,73)

1,2
(0,50 – 2,88)

De 5 a 8 anos

0,26
(0,09 – 0,77)

0,34
(0,15 – 0,75)

0,63
(0,30 – 1,30)

De 9 a 11 anos

0,24
(0,07 – 0,84)

0,34
(0,15 – 0,76)

1,53
(0,71 – 3,30)

Mais de 11 anos

1,60
(0,88 – 2,91)

0,33
(0,13 – 0,85)

1,92
(0,39 – 2,68)

Branca
Não-branca

Escolaridade

* As caselas vazias indicam que as variáveis foram excluídas do modelo, não
se apresentando como fatores de confusão.
** O valor acima de cada coluna de riscos relativos e intervalos de confiança é
o valor p da associação.
Tabela 4 – Fatores de risco para nível de conhecimento ótimo ou razoável para
os diferentes aspectos do AVC na população adulta de Pelotas, RS, 2003.

DISCUSSÃO
Quando se comparam as características da amostra obtida, com
os dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2001, considerando-se apenas a
população residente na zona urbana da cidade, é possível concluir que o processo amostral utilizado obteve bons resultados
e o estudo foi conduzido com uma amostra representativa da

COSTA F, OLIVEIRA S, MAGALHÃES P, COSTA B, PAPINI R, SILVEIRA M, LANG M - Nível de conhecimento da população adulta sobre acidente
vascular cerebral (AVC) em Pelotas - RS

J Bras Neurocirurg 19 (1): 31-37, 2008

35
Artigo Original

população da cidade, pois as distribuições por sexo, idade, escolaridade e renda são semelhantes aos dados oficiais do IBGE
para Pelotas.
As dificuldades e limitações de delineamentos transversais em
determinar fatores de risco para doenças são bem conhecidas.
Este estudo não está isento de vieses como o de causalidade reversa, uma vez que não se pode determinar com precisão a cronologia da ocorrência de alguns fatores estudados e do grau de
conhecimento dos indivíduos. O efeito de variáveis que apresentam potencial de modificação no nível de conhecimento sobre AVC dos indivíduos não foi investigado neste trabalho.
A população estudada apresentou um bom conhecimento geral sobre o acidente vascular cerebral. Mesmo os indivíduos
sem casos na família souberam identificar a gravidade do AVC.
Quando indagados sobre a semelhança do AVC com outras
doenças, conseguiram responder coerentemente na maioria
das vezes. Isto demonstra que o assunto não é estranho para
a grande maioria da população estudada, não havendo variação significativa de acordo com classe social, gênero ou anos
de escolaridade. Sug Yoon e col. demonstraram que, apesar
deste conhecimento, a maioria das pessoas não se sentia em
risco de ter um AVC, desta forma diminuindo a importância
de encarar os programas de educação a este respeito14. Estratégias educacionais focadas nos benefícios de um estilo de vida
saudável parecem ser mais eficazes do que as baseadas nos
resultados negativos de estilos de vida de risco. Esta consideração é importante na melhoria da abrangência e da efetividade
das campanhas informativas sobre AVC13,11. Schneider e col.
comprovaram que campanhas com esta finalidade melhoraram
significativamente o conhecimento geral da população11.
A análise dos resultados das questões sobre fisiopatologia indicou que a população em geral não sabe distinguir adequadamente doenças arteriais das venosas, assim como entre doenças
vasculares cerebrais e cardíacas. Isto prova que um investimento na instrução da população sobre AVC traria benefícios não
somente para o correto entendimento das doenças neurológicas
como também para as cardiovasculares. Na literatura estudada,
não foi dada ênfase a questões enquadráveis em conhecimentos de fisiopatologia.
Quanto às condutas encontradas na população-alvo, elas podem
ser consideradas adequadas, pois a grande maioria (87,2%) reconheceu a doença como grave, com necessidade de cuidados
hospitalares. Evenson e col. demonstraram que o tempo médio
de procura por serviços de emergência nos EUA varia e 3 a 6
horas6; perto de 10% dos AVCs chegam às unidades de atendimento em menos de 1 hora do início dos sintomas e menos
de 25% das pessoas acometidas chegam às unidades de saúde
dentro das primeiras três horas15. O atraso na procura por serviços de saúde é a principal barreira para a efetividade do tratamento precoce do AVC12,11,10,4. Diversos estudos comprova-

ram que a rapidez na procura por auxílio médico é diretamente
proporcional à gravidade do AVC: pacientes mais gravemente
acometidos tendem a procurar com maior urgência os serviços
de saúde4,5,18,19,7. Esta observação revela que o indivíduo com
menor acometimento, e, portanto, com melhor prognóstico,
tarda em procurar auxílio médico, perdendo a janela terapêutica fundamental para a mudança da história natural da doença.
Barber e col relatam que grande parte dos pacientes capazes de
reconhecer os sintomas optam por não procurar atendimento
médico1. Poucas campanhas sobre o AVC enfatizam que o tratamento precoce é imperativo, caracterizando a urgência dessa
situação13.
Talvez pelo grande apelo da mídia e pelas campanhas de saúde,
os fatores de risco foram bem identificados pela população,
principalmente no tangente ao consumo de drogas, HAS, dieta
inadequada, estresse e sedentarismo, resultados que parecem
ser muito semelhantes aos encontrados em outros países10,8.
Este fato pode ser o efeito das campanhas para doenças cardiovasculares os quais na maioria das vezes, têm fatores de risco
semelhantes ao AVC. Diversos trabalhos demonstram que os
fatores de risco citados pela população variam de acordo com
o foco das campanhas de conscientização14,8,3,2, provando que
estas têm papel fundamental e são efetivas na instrução populacional quanto ao conhecimento de fatores de risco e prevenção
da doença vascular cerebral.
Um maior conhecimento por parte da população também ajuda na busca e adesão por estilos de vida de menor risco12. O
estresse, apesar de ser o quarto fator mais referido, não pode
considerar-se isoladamente um fator de risco e sua associação
com o risco de AVC permanece indefinida16. Neste trabalho,
somente 22,8% das pessoas citaram o sexo masculino como
mais predisposto à enfermidade, enquanto 48,7% das pessoas
associaram idade acima de 40 anos ao aumento do risco de
AVC, refletindo a fragmentação dos conhecimentos sobre a
doença.
Em termos populacionais, este achado não possui grande valor, visto serem fatores de risco não-modificáveis. Quando indagados sobre alimentos que aumentam a freqüência de AVC,
apresentaram um conhecimento razoável de que certos hábitos
alimentares favorecem a enfermidade, assim como sobre meios
de prevenir a doença.
Os resultados mostram que a maioria da população apresenta um ótimo conhecimento em relação a fatores de risco e a
prevenção. Isso demonstra, neste aspecto, não haver grandes
medidas a serem tomadas para diminuir a incidência de AVC
na população leiga de um modo geral.
Devido à vasta gama de sinais e sintomas do AVC, a população em geral tem dificuldade em reconhecê-los e os associar
a afecções cerebrais13,11,10. Os distúrbios de linguagem e de
movimento foram os sinais mais reconhecidos pela população,
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sendo muito parecidos com os descritos por Kothari e col. que
obtiveram a fraqueza como resposta mais prevalente, seguida
de distúrbios da fala8. Resultados estes que diferem dos encontrados por Sung e col., para os quais o principal indício é visão
borrada ou perda visual em um olho13 e por Pancioli e col. que
referem as tonturas e o torpor entre os mais citados10.
Esta constatação é preocupante e demonstra a falta de informação sobre os sinais e sintomas que antecedem os acidentes
vasculares cerebrais, mesmo em países onde as campanhas
são bem estabelecidas, visto a população de maior risco aparentemente ser menos afetada pelas campanhas educacionais
e ter maior dificuldade no reconhecimento dos sintomas11,10,4.
Reconhecê-los é, indiscutivelmente, importante na abordagem
inicial do paciente, agilizando seu atendimento, aumentando
as chances de sobrevivência e diminuindo as seqüelas neurológicas.
Novas campanhas devem ter um enfoque especial neste tema,
visto que o conhecimento dos sinais é fundamental para atender
a uma crescente necessidade médica e social, diminuindo assim os resultados catastróficos da doença. O nível educacional
foi um preditor significativo para melhor discernimento sobre
sinais e sintomas do AVC, resultado similar a outros estudos
internacionais14,10. Modelos educacionais comprovaram ser eficazes quanto à melhora do nível de conhecimento da população, porém não repercutiram na prática, em atitudes produtivas
no atendimento precoce, fato atribuído à menor enfatização na
conduta imediata frente aos sinais e sintomas3,2.

CONCLUSÃO
Embora o estudo tenha demonstrado que a população apresenta um bom nível de conhecimento geral sobre o AVC, os resultados relativos a sinais e sintomas, fisiopatologia e condutas
mostram um nível insatisfatório no estudo. A mudança deste
quadro é passo fundamental para uma melhora no atendimento
e prognóstico geral dos pacientes acometidos por esta afecção.
Para tanto, é necessário que programas educacionais sejam incrementados e passem a fazer parte de medidas educacionais
voltadas à população. Campanhas focadas nos sinais e sintomas e, principalmente, nas condutas frente ao AVC são fundamentais para a sua prevenção e tratamento. A utilização maciça
da mídia em programas educacionais e trabalhos com grupos
comunitários são alternativas promissoras para uma boa abrangência das campanhas. Estas devem ser efetivas e constituídas
de informações simples, diretas e objetivas com a finalidade de
obter melhor entendimento e memorização.
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