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RESUMO

Introdução: Hemorragia Subaracnóidea (HSA) espontânea é uma entidade clínica de alta

morbimortalidade carente de estudos no Nordeste brasileiro, acometendo, no mundo, meio

milhão de pessoas por ano. Este estudo teve como objetivo identificar características

clínico-demográficos e os fatores de risco para óbito em pacientes internados por HSA

espontânea em um hospital localizado em Maceió, Alagoas. Metodologia: Trata-se de um

estudo retrospectivo, observacional, analítico e longitudinal sendo realizada uma coleta

retrospectiva de prontuários de pacientes internados em um hospital terciário de Alagoas, no

período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de setembro de 2020, com posterior análise univariada

das variáveis categóricas e aplicado o teste χ2 (qui-quadrado) ou o teste exato de Fisher,

conforme a frequência esperada nas células. Para correlacionar duas variáveis continuas,

utilizou-se o teste de correlação de Pearson ou de Spearman. Resultados: Foram identificados

cinquenta e dois pacientes, elegíveis para análise de prontuário, através do CID I60 no sistema

de armazenamento de dados do Hospital Veredas. Destes, 27 foram excluídos e 25 se

enquadraram nos critérios de inclusão e foram submetidos a coleta de dados. Conclusão: Em

nossa análise, pneumonia, uso de antimicrobianos, injúria renal aguda foram associados a

maior mortalidade intra-hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Hemorragia Subaracnóidea Espontânea, Aneurisma Intracranianos,

Fatores de Risco, Óbito.

ABSTRACT

Introduction: Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage (SAH) is a clinical entity with high
morbidity and mortality in need of studies in Northeastern Brazil, affecting half a million
people a year worldwide. This study aimed to identify clinical-demographic characteristics
and risk factors for death in patients admitted for spontaneous SAH in a hospital located in
Maceió, Alagoas. Methodology: This is a retrospective, observational, analytical, and
longitudinal study with a retrospective collection of medical records of patients admitted to a
tertiary hospital, from January 1, 2015 to September 31, 2020, with subsequent univariate
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analysis of the categorical variables and applied the χ2 test (chi-square) or Fisher's exact test,
according to the expected frequency in the cells. To correlate two continuous variables,
Pearson's or Spearman's correlation test was used. Results: Fifty-two patients were identified,
eligible for medical record analysis, through ICD I60 in the data storage system of Hospital
Veredas. Of these, 27 were excluded and 25 met the inclusion criteria and underwent data
collection. Conclusion: In our analysis, pneumonia, use of antimicrobials, acute kidney injury
was associated with higher in-hospital mortality.

KEYWORDS: Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage, Intracranial Aneurysms, Risk

Factors, Death.

INTRODUÇÃO

A Hemorragia Subaracnóidea (HSA) é um evento cerebrovascular agudo definida como uma

emergência neurológica em que há, subitamente, a presença de sangue entre a pia-máter e

aracnoide(1). Quando ocorre de forma espontânea (ou seja, não secundária a um trauma), a

HSA é consequência, na maioria das vezes, da rotura de um aneurisma localizado na

circulação
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encefálica (2). Contudo, malformações arteriovenosas (MAV), angiomas cavernosos,

neoplasias, vasculites, angiopatia amilóide cerebral e discrasias sanguíneas também podem

desencadear HSA espontânea (3). Dentre todos os acidentes vasculares encefálicos (AVE), a

HSA corresponde a 10% dos casos, com letalidade estimada em 50% (4), estabelecendo-se

como a representante mais grave dos AVE’s de etiologia hemorrágica.

Clinicamente, a HSA não-traumática apresenta-se como um quadro de cefaleia

intensa, muitas vezes referida como a pior cefaleia da vida; náuseas e vômitos também podem

estar associados , além de rigidez nucal, fotofobia, breve perda da consciência e déficits

neurológicos focais (5).

Especula-se que, por ano, meio milhão de pessoas no mundo são vítimas de HSA

não-traumática (6), contribuindo significativamente para incapacidade e piora da qualidade de

vida da população, já que, dos pacientes que sobrevivem a esse evento, cerca de 50% ficam

dependentes para realização de atividades de vida diária (7).

Quanto à mortalidade da HSA, sabe-se que o risco de óbito é de cerca 43% logo após

o ictus e que em 6 meses a mortalidade chega a 57% (8). Assim, devemos reconhecer essa

entidade nosológica como uma doença com elevada letalidade e capacidade de reduzir os anos

de vida produtiva dos indivíduos acometidos já que afeta uma parcela da população

relativamente mais jovens no contexto das doenças cerebrovasculares (8). Além disso,

estima-se que a taxa de mortalidade precoce extra-hospitalar varia entre 12% a 15% (9), o que

sugere que os dados relacionados a letalidade podem ser ainda mais significativos.

Contribui para a significativa gravidade dos pacientes com HSA o grande número de

complicações associadas à esta patologia, tais como ressangramento, hidrocefalia aguda,

vasoespasmo, isquemia cerebral tardia, , hipertensão intracraniana, distúrbios

hidroeletrolíticos (em especial hiponatremia) e desordens cardiopulmonares (2). É importante

salientar a seriedade de algumas dessas complicações e saber que elas podem se apresentar

simultaneamente, desafiando o arsenal terapêutico para HSA e dificultando o manejo do

paciente acometido (10).

Diante da gravidade e alta morbimortalidade associada à HSA não-traumática, dos

resultados variados em estudos observacionais ao redor do globo sobre a incidência desta

condição (11) e da falta de dados epidemiológicos consistentes no Brasil e nos diversos

estados da federação (6), existe uma urgência de mais estudos referentes ao perfil dos

pacientes acometidos em relação à evolução, localização das lesões, comorbidades,

complicações e fatores ambientais, a fim de se compreender mais sobre a doença em nossa

população, observar
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a influência dessas variáveis na patologia e buscar meios de prevenir ou minimizar as

complicações e assim, piores desfechos.

Este estudo teve como objetivo identificar características epidemiológicas próprias de uma

amostragem demograficamente pouco estudada, além de buscar fatores de risco para morte

intra-hospitalar decorrente de HSA espontânea, a partir da análise de dados

clínico-demográficos e das complicações relatadas nos dias de internação hospitalar.

Secundariamente buscamos identificar condições relacionadas a hemorragia subaracnóidea

como doença aneurismática cerebral e MAV.

1. METODOLOGIA

a. Desenho do estudo

Estudo de casos retrospectivo, observacional, analítico e longitudinal.

b. Casuística

Foi realizada uma coleta retrospectiva de prontuários de pacientes internados no

Hospital Veredas, na cidade de Maceió, Alagoas, no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de

setembro de 2020. Foram incluídos em nossa análise os pacientes que preencherem os

seguintes critérios de inclusão:

● Idade igual ou maior que 18 anos;

● Presença de dados clínicos e de imagem registrados nos prontuários suficientes para

que se caracterize a HSA espontâneo, aneurisma cerebral não roto ou MAV.

● Tempo de internação maior que 24 horas nos casos de HSA espontânea.

Foram excluídos da análise os pacientes que:

● Apresentaram dados insuficientes em seus prontuários;

● Tiveram o diagnóstico de HSA espontânea, aneurismas cerebrais não rotos ou MAV

descartados ao longo da internação;

● Evoluíram ao óbito com menos de 24 horas de internação.

A coleta de dados teve início após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro

Universitário Tiradentes- AL com parecer número “4.243.590”.

c. Metodologia
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A seleção dos casos foi feita a partir do CID de alta hospitalar, sendo considerado o

CID I60 e suas subdivisões, em pesquisa realizada junto ao serviço de armazenamento de

dados e registros do hospital. Foram definidos os pacientes elegíveis para o estudo, a partir

dos critérios de inclusão e exclusão, com posterior coleta de dados em ficha própria do estudo

(anexo 2), seguindo com a realização da análise estatística. Os resultados obtidos foram

comparados com informações já contidas na literatura, através de levantamento bibliográfico

em bases de dados nacionais (Biblioteca Regional de Medicina – BIREME e Portal da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES) e internacionais

(COCHRANE; Portal Lilacs – Literatura Latino-Americana en Ciencias de la Salud; Medline

– Literatura Internacional em Ciências da Saúde; PUBMED – Serviço de U.S. National

Library of Medicine e Portal SciELO – Scientific Electronic Library Online).

d. Análise estatística

As variáveis quantitativas desse estudo foram descritas com medidas de tendência

central e dispersão; já as variáveis contínuas foram descritas com medidas de média e desvio

padrão e as variáveis categóricas, com distribuição e frequência. Devido ao pequeno número

de casos incluídos para análise, não foram aplicados testes de normalidade, sendo considerado

que todas as variáveis não apresentavam distribuição normal. Para a análise univariada dos

fatores associados à óbito, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Na análise

univariada das variáveis categóricas, foi aplicado o teste χ2 (qui-quadrado) ou o teste exato de

Fisher, conforme a frequência esperada nas células. O processamento estatístico foi efetuado

com auxílio dos softwares SPSS versão 26 e Excel Office 2019. Para todas as análises, o nível

de significância estipulado foi de 5%.

RESULTADOS

Entre janeiro de 2011 e setembro de 2020 foram identificados 52 pacientes elegíveis

para análise de prontuário, através do CID I60 no sistema de armazenamento de dados do

Hospital Veredas. Destes, 27 foram excluídos da análise por diagnósticos não relacionados

com AVE, diagnóstico mudado de HSA espontânea para outra classe de AVE hemorrágico ou

por prontuários com dados insuficientes para avaliar evolução e desfecho. Dessa forma,

enquadraram-se nos critérios de inclusão e foram submetidos à coleta de dados 25 pacientes

como mostra a figura a seguir.

Figura 1: Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo
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As características clínico-epidemiológicas dos 14 pacientes incluídos no estudo por

HSA espontânea seguem na Tabela 1.

Tabela 1: Características demográficas e clínicas dos pacientes internados por HSA

espontânea no Hospital Veredas entre 2011-2020. (n=14)

Variável Resultado
Idade

Média 58,28 anos
Mediana 54,5 anos

Gênero
Masculino 2 (14,2%)
Feminino 12 (85,8%)

Exames laboratoriais à admissão
Glicemia 126,9 (+-14,34)
Sódio 137 (+- 4,45)
Potássio 4,4923077 (+-1,62)
Hemoglobina 12,94077 (+-1,92)
Creatinina 0,590833 (+- 0,22)
Ureia 30 (+-21,43)
Leucócitos 12464,6 (+-5074)
Plaquetas 266,6 (+-80,05)

Comorbidades
HAS 10 (71,4%)
Diabetes 6 (42,8%)
Tabagismo 3 (21,4%)
AVE prévio 2 (14,2%)
Etilismo 2 (14,2%)
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Histórico familiar de aneurisma 2 (14,2%)
Neoplasia 1 (7%)
DRC 1 (7%)
Dislipidemia 1 (7%)

Localização do aneurisma (carótida
interna)

Artéria Comunicante Posterior 7 (50%)
Segmento Supraclinóide 2 (14,2%)
Artéria Cerebral Anterior 2 (14,2%)
Artéria Cerebral Média 2 (14,2%)
Não descrito 1 (7%)

Sintomas à admissão
Cefaleia 11 (78,57%)
Déficit neurológico Focal 7 (50%)
Rebaixamento do nível de consciência 5 (35,7%)
Vômitos 4 (28,6%)
Náuseas 2 (14,2%)
Rigidez Nucal 2 (14,2%)

Conduta inicial
Tratamento endovascular 13 (92,8%)
Derivação ventricular externa 5 (35,7%)
Craniectomia descompressiva 1 (7%)
Cirurgia aberta 0 (0%)
Inserção de cateter de PIC 0 (0%)

Evolução na internação
Internação em UTI 14 (100%)
Necessidade de ventilação mecânica 10 (71,4%)
Necessidade de drogas vasoativas 7 (50%)
Necessidade de uso de ATM 7 (50%)
Diagnóstico de pneumonia 4 (28,5%)
Diagnóstico de ITU 3 (21,4%)
Diagnóstico de IRnA 3 (21,4%)
Diagnóstico de outra IRAS 2 (14,2%)
Desfecho
Dias de internação na UTI 5,25 dias (+-3,59)
Dias de internação hospitalar 11,6 dias (+-7,8)
Óbito 7 (50%)

AVE: acidente vascular encefálico; ATM: antimicrobiano; DRC: doença renal crômica; HAS: hipertensão arterial
sistêmica; PIC: pressão intracraniana; ITU: infecção do trato urinário; UTI: unidade de terapia intensiva; IRnA:
insuficiência renal aguda, IRAS: infecções relacionadas à assistência à saúde.

Dentre os pacientes avaliados, identificou-se uma amostragem com média de idade de

58,28 anos, com amplo predomínio do gênero feminino (85,6%). Dentre as comorbidades mais

prevalentes entre os doentes deste estudo, hipertensão arterial foi a condição mais frequente

(71,4%), seguida por Diabetes Melittus Tipo 2 e tabagismo com 42,8 e 21,4% respectivamente.

Os sinais e sintomas mais prevalentes à admissão hospitalar na população estudada foram

cefaleia (71,4%), seguidos de déficit neurológico focal e rebaixamento do nível de consciência
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(ambos com 35,7%). Em relação à localização, cinquenta por cento dos aneurismas rotos estavam

situados na artéria comunicante posterior, enquanto 43% dos casos tinha rotura aneurismática em

outras porções vasculares (segmento supraclinóide, artéria cerebral anterior e artéria cerebral

média).

Durante a internação hospitalar, todos os pacientes foram manejados em unidade de terapia

intensiva, sendo que dez pacientes necessitaram de ventilação mecânica e sete fizeram uso de

drogas vasoativas. Foi observado uso de antimicrobianos em sete pacientes, sendo que quatro

apresentaram diagnóstico de pneumonia, três diagnóstico de ITU e dois pacientes tiveram outras

infecções relacionadas com assistência em saúde. Insuficiência renal aguda ocorreu em três dos

pacientes avaliados.

No tocante as principais condutas estabelecidas na internação hospitalar para o manejo de

HSA espontânea, 92,8% dos pacientes foram submetidos a tratamento endovascular, 35,7%

necessitaram realizar derivação ventricular externa e 1 paciente (7%) realizou craniectomia

descompressiva. Ademais, a média em dias de internação hospitalar foi de 11,6 dias com média de

5,25 dias de internação em UTI com 50% dos doentes indo a óbito.

Para análise dos fatores de risco para óbito, as variáveis mais importantes identificadas

entre os pacientes com HSA espontânea foram avaliadas em uma análise univariada, como mostra

a tabela 2:

Tabela 2: Características demográficas e clínicas dos pacientes sobreviventes e que evoluíram

a óbito por HSA no Hospital Veredas entre 2011-2020. (n=14)

Variável Sobreviventes (n=7) Óbitos (n=7) p
Idade (média ± DP) 49 (+-8,24) 67,5 anos (+-11,38) 0,005
Sexo feminino 5 (71,4%) 7 (100%) 0,141

Comorbidades
HAS 5 (71,4%) 5 (71,4%) 1
Tabagismo 2 (28,5%) 1 (14,2%) 0,530
Diabetes 3 (42,8%) 3 (42,8%) 1

Localização do aneurisma
(carótida interna)

Segmento supraclinóide 2 (28,5%) 0 0,141
Artéria Comunicante Posterior 3 (42,8%) 4 (57,1%) 0,606
Artéria Cerebral Anterior 2 (28,5%) 0 0,141
Artéria Cerebral Média 0 2 (28,5%) 0,141

Sintomas à admissão
Cefaleia 6 (85,7%) 5 (71,4%) 0,530
Déficit neurológico Focal 2 (28,5%) 5 (71,4%) 0,122
Rebaixamento do nível de

consciência
1 (14,2%) 4 (57,1%) 0,107

Conduta inicial
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Tratamento endovascular 7 (100%) 6 (85,7%) 0,317
Derivação ventricular externa 2 (28,5%) 3 (42,8%) 0,592

Evolução na internação
Necessidade de uso de ATM 1 (14,2%) 6 (85,7%) 0,01
Diagnóstico de pneumonia 0 4 (57,1%) 0,023
Diagnóstico de ITU 1 (14,2%) 2 (28,5%) 0,530
Diagnóstico de IRnA 0 3 (42,8%) 0,06
Diagnóstico de outra IRAS 0 2 (28,5%) 0,141

Desfecho
Dias de internação na UTI 4,33 (+-2,33) 6,16 (+-4,57) 0,308
Dias de internação hospitalar 11,7 (+-6,42) 11,5 (+-9,83) 0,798

AVE: acidente vascular encefálico; ATM: antimicrobiano; ITU: infecção do trato urinário; IRnA: insuficiência renal
aguda; IRAS: infecções relacionadas à assistência à saúde.

Quando comparamos os pacientes sobreviventes com os doentes que foram a óbito por

HSA espontânea observamos que a média de idade dos pacientes que foram a óbito é maior

(67,5 anos versus 49 anos), com significância estatística. Além de uma amostragem

relativamente mais velha, no grupo dos pacientes que foram a óbito foi observado também

maior prevalência de uso de antimicrobianos e pneumonia, com significância estatística,

assim como insuficiência renal, onde observamos uma tendência a ocorrência de

acometimento renal no grupo dos pacientes falecidos.

Ademais, foi realizada uma subanálise de outros 11 pacientes internados no serviço

citado por aneurisma cerebral não roto e MAV não rota com dados descritos na Tabela 3.

Tabela 3: Características demográficas e clínicas dos pacientes internados por outras causas

no Hospital Veredas entre 2011-2020. (n=11)

Variável Resultado
Idade

Média 53,4 anos
Mediana 55,5 anos

Gênero
Masculino 3 (27,3%)
Feminino 8 (72,7%)

Causa de Internação
Aneurisma Não Roto 10 (90,9%)
MAV 1 (9,1%)

Comorbidades
HAS 7 (63,6%)
Tabagismo 3 (27,3%)
Etilismo 2 (18,2%)
Dislipidemia 1 (9,1%)
IAM 1 (9,1%)
Localização do aneurisma (carótida
interna)
Artéria Cerebral Média 3 (27,3%)
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Artéria Comum Anterior 2 (18,2%)
Ramo oftálmico 1 (9,1%)
Coróidea Anterior 1 (9,1%)
Artéria Comunicante Posterior 1 (9,1%)
Não descrito 3 (27,3%)

HAS: hipertensão arterial sistêmica; PIC: pressão intracraniana; MAV: malformação arteriovenosa; HSA:
hemorragia subaracnóidea.

DISCUSSÃO

Apesar do pequeno número de pacientes avaliados neste estudo, foi possível, a partir

dos dados coletados, delinear um panorama do perfil dos pacientes internados no Hospital

Veredas, em Maceió, com o diagnóstico de HSA espontânea, bem como de aneurisma

cerebral não-roto. Em relação aos pacientes acometidos por HSA não-traumática, a média de

idade foi de 58,28 anos, concordante com a faixa etária mais acometida pela patologia,

geralmente na sexta década de vida(10,12–15).

Quanto ao gênero, encontramos um acometimento significativamente maior nas

mulheres, com 85,8% dos casos da amostra, uma estatística relativamente mais alta do que é

relatado em outras pesquisas, como na metanálise de Nieuwcamp et al (2009) e no estudo de

Bonita (1985) em que cerca de 63% dos pacientes afetados pela doença foram mulheres,

gênero que é relatado como cerca de 1,24-1,6 vezes mais acometido que o sexo masculino.

(8,10,13–15). Os dados encontrados seguem também uma tendência identificada em uma

coorte brasileira no qual as mulheres apresentavam uma maior incidência de aneurismas

intracranianos. (16)

A comorbidade mais prevalente identificada em nossos pacientes foi hipertensão

arterial sistêmica (71,4%), descrita como a doença prévia associada mais frequente em outros

trabalhos e como fator de risco para HSA espontânea (15,17). Hammer et al relata dados

semelhantes aos da nossa amostragem, enquanto outros trabalhos mostram hipertensão

arterial sistêmica associada a HAS espontânea em cerca de 32-56% dos casos (15,17,18)

As outras duas condições pregressas mais identificadas no presente estudo foram

Diabetes Melittus 2 (42,8%) e Tabagismo (21,4%) com dados distintos da literatura, de modo

que os estudos demonstram uma incidência mais alta de tabagismo chegando a 52% e menor

de Diabetes Melittus, costumeiramente menor que 20%. (15,17,19,20). Por fim, condições

como história familiar de HSA, etilismo, AVE prévio e dislipidemia também foram

identificados entre os nossos pacientes em uma menor proporção.

Em nossa análise (Tabela 2), comorbidades, de modo geral, não apresentaram

significância estatística no tocante a mortalidade intra-hospitalar , do mesmo modo que
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reportado por Lee et al (15). No entanto, comorbidades podem configurar outros riscos não

avaliados em nosso estudo que podem aumentar secundariamente a mortalidade

intra-hospitalar, como maior tempo de internação hospitalar e predisposição a complicações

clínicas. (15,17,19)

Já no que diz respeito a localização dos aneurismas cerebrais, assim como no estudo

de Lantigua et al (2015), a rotura dos aneurismas de artéria carótida interna foram as mais

frequentes (64,2%), especialmente aneurismas de artéria comunicante posterior que

representaram 50% da totalidade, enquanto aneurismas de artéria cerebral média e anterior

foram responsáveis cada um por 14,2% (18). Na coorte realizada por Bonita e Thomson em

1985, no entanto, os dados encontrados foram diferentes, observando-se o rompimento de

aneurismas preponderantemente nas artérias cerebral anterior e cerebral média, localizações

que também foram mais prevalentemente identificadas por Júnior et al em uma instituição

brasileira. (8,16)

Com relação ao tempo de internação, observou-se que os pacientes passaram em

média 11,6 dias (±7,8) internados no serviço hospitalar, com média de 5,25 dias (±3,59) de

tempo de internação na UTI. Esta média de dias de internação é semelhante à encontrada por

Rincon et al (2013) e divergente da metanálise Abulhasan et al (2018), na qual os pacientes

sobreviventes e não sobreviventes ficaram internados em média 20 e 5 dias respectivamente,

não sendo observada essa divergência de dias de internação em nossa amostragem. (12,21)

Além disso, em nossa análise univariada, não foi detectada correlação entre maior

mortalidade e a duração da internação, o que pode ser explicado pelo pequeno número de

pacientes avaliados.

No tocante à mortalidade, na amostra avaliada, cinquenta por cento dos pacientes

foram a óbito. Este valor, apesar de alto, é semelhante ao observado em outras pesquisas sobre

o tema, em que o percentual de óbitos varia entre 8,3% e 66,7%(10). Todos os pacientes

falecidos (n=7) eram do sexo feminino, e apresentavam média de idade de 67,5 anos,

enquanto o grupo dos sobreviventes apresentou média de 49 anos. Em uma análise

univariada, a idade apresentou correlação com maior risco de óbito para os pacientes

avaliados, com significância estatística (p<0,005), concordando com a produção científica

global que estabelece idade avançada como fator de risco independente para mortalidade por

HSA espontânea(18).

Apesar das informações corresponderem a média de mortalidade por HSA espontânea

já descritas na literatura, há uma tendência temporal para redução da mortalidade pela doença

e trabalhos mais recentes em centros de alto volume especializados em manejo neurológico
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demonstram taxas de óbito mais baixas, em torno de 14-18%, como resultado de um manejo

agressivo e racional dos pacientes após rotura aneurismática, demonstrando o impacto do

tratamento precoce com modalidades terapêuticas disponíveis e acessíveis bem como da

monitorização multimodal adequada, aspectos não evidenciados no serviço de nosso

estudo.(12,18).

Embora o sexo feminino no presente estudo não ter sido fator de risco para óbito pela

análise estatística, observa-se na amostragem dos pacientes que foram a óbito o predomínio

de mulheres com mais de 50 anos, características que já foram apontadas na literatura como

correlacionadas a uma maior probabilidade de um desfecho ruim na evolução da internação

hospitalar no contexto de rotura aneurismática. (22).

Outros dados associados à maior mortalidade encontrados em nossa amostragem em

uma análise univariada foram o diagnóstico de pneumonia durante a avaliação (p=0,023) e o

uso de antimicrobianos durante a internação hospitalar (p = 0,01). A análise estatística

também demonstrou uma tendência de associação entre a ocorrência de injúria renal aguda e

óbito (p=0,06), como demonstrado na Tabela 2.

Sabe-se que as principais causas de morte por HSA não traumática são relacionados

ao dano neurológico primário causada pelo evento, ao edema cerebral, ressangramento e à

isquemia cerebral tardia.(13,18) Contudo, complicações clínicas, como infecções, também

foram incluídas como causa de óbito em até 8% e 15% em estudos publicados

respectivamente em 2018 e 2015 (13,18) . As incidências de infecções relacionadas a

assistência à saúde encontradas em nosso estudo são semelhantes aos dados encontrados por

Wartenberg et al, que por sua vez demonstrou uma frequência bem menos significativa de

injúria renal.(23) Postula-se que infecções nosocomiais possam causar morte direta e

indiretamente nos pacientes acometidos por HSA espontânea, bem como aumentar o tempo

de internação e mortalidade hospitalar, o que ressalta a importância da ênfase nas medidas de

prevenção às infecções relacionadas à assistência à saúde nesse grupo de pacientes, além do

diagnóstico e tratamento precoces (24)(25).

Outros dados encontrados também reforçaram a alta gravidade apresentada pelos

pacientes de nossa amostra, como o uso de drogas vasoativas e a necessidade de ventilação

mecânica por exemplo. No entanto, deve-se ressaltar as restrições referentes à avaliação

clínica dos pacientes falecidos, diante da ausência de descrições relacionadas a

ressangramento, vasoespasmo, hidrocefalia e hipertensão intracraniana, dificultando delimitar

até onde as complicações médicas, especialmente infecções e insuficiência renal contribuem

para o óbito de fato.
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Por fim, foram identificados no serviço em questão, pacientes com aneurismas

cerebrais não rotos e malformação arteriovenosa com dados descritos na Tabela 3. Os dados

foram processados apenas para fins descritivos, sabendo também que estas condições devem

ser elucidadas e bem avaliadas diante do potencial catastrófico de uma HSA e da necessidade

de dados epidemiológicos sobre estas alterações, especialmente no Nordeste brasileiro. Os

resultados encontrados foram semelhantes aos de Junior et al, no tocante a distribuição da

doença entre os gêneros (72,7% versus 77,6% mulheres acometidas), idade média (53,4

versus 55,9) maior frequência de aneurismas em artéria cerebral média, e hipertensão como

comorbidade mais frequente entre os acometidos (16).

LIMITAÇÕES

Uma das principais limitações desse estudo foi o número pequeno de pacientes

elegíveis para análise de dados dos prontuários. Tal fato se deve a alguns aspectos como o

pequeno número encontrado de pacientes internados nos últimos 10 anos por HSA, a falta de

prontuários com dados suficientes para avaliação clínico-epidemiológica, a heterogeneidade

da descrição e seguimento dos pacientes internados, assim como a grande quantidade de

pacientes transferidos de outros serviços de saúde para tratamento endovascular ou para

internação em UTI do serviço em questão, com dados de admissão e evolução não descritos

no sistema de armazenamento de dados.

É válido destacar também que os pacientes internados com necessidade de UTI no

Hospital Veredas foram internados em UTI Geral e não em um serviço especializado em

assistência neurológica, com emergência neurológica 24 horas, o que reduz a frequência de

internação desta patologia além de limitar a avaliação e diagnósticos na evolução dos doentes.

Além disso, a heterogeneidade da descrição de dados pode também ser explicada pela

característica mista do hospital (SUS-privado), com diferentes fluxos de internação bem como

acesso desigual a exames e procedimentos.

Ademais, outros pacientes internados apenas para realização de procedimento

endovascular não apresentavam em suas evoluções dados clínicos suficientes para avaliação,

bem como descrição diagnóstica e terapêutica.

CONCLUSÃO

Apesar da pequena amostra, o presente trabalho conseguiu descrever o perfil de um

grupo de pacientes internados por HSA espontânea em um hospital terciário de Alagoas, em

relação a suas características demográficas e clínicas. Em nossa análise, idade avançada,
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pneumonia, uso de antimicrobianos e injúria renal aguda foram associados à maior

mortalidade intra-hospitalar, o que aponta para a prevenção e diagnóstico precoce de IRAS

como uma possível estratégia eficaz para redução da mortalidade em pacientes com HSA

espontânea. Ademais, os resultados encontrados em nosso estudo são semelhantes a dados de

outras pesquisas sobre HSA espontânea no mundo. Estudos no Brasil sobre esta patologia,

especialmente no Nordeste brasileiro, são escassos, o que torna necessárias investigações mais

completas para compreender características demográficas deste grave AVE, assim como

avaliar a evolução e o desfecho dos nossos pacientes, a fim de considerar melhorias na

assistência em saúde e promover políticas públicas direcionadas ao cuidado de pacientes

neurocríticos.
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