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O acidente vascular cerebral (AVC) é uma afecção grave, 
sendo no Brasil, segundo dados do DATASUS, a principal 
causa de morte e de sequelas incapacitantes em adultos.1 
Nos diferentes países, se situa entre a primeira e terceira cau-
sa de óbito e, em geral, é a principal causa de sequelas em 
adultos.2 As sequelas são graves, sendo que, após três meses 
do evento, aproximadamente 20% dos pacientes estão ins-
titucionalizados e 15% a 30% permanecem definitivamente 
incapacitados.3

As taxas de mortalidade, segundo dados internacionais, 
têm diminuído nas últimas décadas. Entre 1996 e 2006, hou-
ve queda de 33,5% da mortalidade nos doentes que sofreram 
AVC e o número de mortes declinou em 18,4%,3 porém a inci-
dência da doença continuou se elevando.3,4 Esse achado pode 

significar que as medidas de tratamento agudo do AVC evo-
luíram mais do que as medidas preventivas. 

Apesar de toda a gravidade que o AVC representa, é uma 
doença com boa possibilidade de prevenção e as medidas 
preventivas são fundamentais em qualquer estratégia de 
saúde. A prevenção primária é particularmente importante, 
uma vez que mais de 77% dos AVC ocorrem pela primeira 
vez.3-5 As medidas preventivas têm bons resultados, como 
mostram estatísticas de países desenvolvidos, com taxas de 
40% de redução de AVC num período de 20 anos.3,5 Os 10 mais 
importantes fatores de risco modificáveis para o AVC estão 
presentes em 90% dos casos.5,6

Analisaremos separadamente os principais itens que com-
põem a prevenção primária do AVC.
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RESUMO
Esta é uma revisão sobre a prevenção primária da doença cerebrovascular. É apresentada uma breve análise epidemiológica do problema, 
enfatizando a importância do tema e as vantagens de uma adequada prevenção da doença. São analisados e apresentados, de modo ob-
jetivo e resumido, os principais cuidados para a prevenção primária do acidente vascular cerebral (AVC), com destaque para a detecção e 
correção dos fatores de risco que devem ser cuidadosamente investigados. São caracterizadas as principais relações dos fatores de risco 
com o AVC, inclusive os fatores de risco genéticos, o seu risco relativo e as propostas de tratamento, sempre que possível dentro de padrões 
de evidência e da classe de indicação, internacionalmente recomendados. São feitos também comentários sobre procedimentos interven-
sionistas e/ou cirúrgicos na prevenção primária de doenças carotídeas e a eventual indicação de medicações, antiagregantes plaquetários 
ou anticoagulantes, com a finalidade específica da prevenção primária. 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente vascular cerebral, prevenção primária, consenso, prevenção de doenças, controle, fatores de risco
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I - FATORES DE RISCO

A detecção e o controle dos fatores de risco (FR) compõem 
um item fundamental no programa de prevenção. Podemos 
dividir os FR em dois grandes grupos: não modificáveis e 
modificáveis. 

1. Fatores de risco não modificáveis
Apesar de não podermos atuar diretamente sobre os fa-

tores de risco não modificáveis, o seu conhecimento é im-
portante, pois eles podem agravar o risco e devem ser ana-
lisados com os fatores modificáveis na extrapolação do risco 
do paciente e planejamento dos cuidados a serem tomados. 
Os principais são:
a. Idade: o AVC é classicamente uma doença do idoso, mas 

pode incidir em qualquer idade. Tanto no isquêmico como no 
hemorrágico, o risco aumenta progressivamente com a ida-
de, dobrando a cada década depois dos 55 anos de idade.4,7-10

b. Sexo: o AVC acomete ambos os sexos, sendo na média 
mais prevalente em homens, exceto na faixa etária dos 
35 aos 44 anos e acima dos 85.4,7,11,12

c. Raça/etnia: negros têm maior risco de todos os tipos de 
AVC, comparativamente aos brancos, em especial na faixa 
de jovens negros, quanto ao risco de hemorragia cerebral e 
hemorragia subaracnoidea.4,13,14

d. Genética: história familiar positiva ocorre em aproxima-
damente 30% dos casos; causa cardioembólica é mais pre-
valente quanto à hereditariedade e as mulheres são mais 
sensíveis do que os homens quanto ao risco genético.15,16 
Rastreamente genético sistemático para a prevenção pri-
mária do AVC não é recomendado (Classe 3; Nível de evi-
dência C).6 Tratamento de determinadas doenças genéticas 
(exemplo: doença de Fabry) pode ser razoável, mas tem 
eficácia discutível e não se tem notado redução do risco de 
AVC (Classe 2b; Nível de evidência C).6 A pesquisa por mé-
todos não invasivos de eventual aneurisma não roto em pa-
rentes com mais de dois primeiros graus de parentesco, de 
pacientes com hemorragia subaracnoidea aneurismática, 
pode ser razoável (Classe 2b; Nível de evidência C).6

2. Fatores de risco modificáveis
a. Hipertensão arterial (HA): É o principal FR para o 

AVC, tanto isquêmico como hemorrágico. O risco é alto, etio-
logicamente significante, independente, contínuo, tem rela-
ção direta com a intensidade e ocorre em todas as popula-
ções, raças e etnias.6,17,18,19 

Quando confirmada, a HA deve ser imediatamente com-
batida, inicialmente com medidas não farmacológicas; se não 
houver resultado satisfatório, deve então ser introduzida me-
dicação específica (Classe 1, Nível de evidência A).6,17,19

A pressão arterial (PA) sistólica deve mantida abaixo de 
140 mmHg e a diastólica abaixo de 90 mmHg (Classe 1; Nível 
de evidência A);6 nos casos de pacientes com diabetes ou 
insuficiência renal, a PA deve ser mantida menor que 130 x 
80 mmHg (Classse 1; Nível de evidência A).6

Os indivíduos com pré-hipertensão arterial (PA sistó-
lica entre 120 mmHg e 139 mmHg ou PA diastólica entre 
80 mmHG e 89 mmHg devem ser controlados e encorajados 
a mudarem o estilo de vida (Classe 1, Nível de evidência A). 
Pacientes com HA que não respondem às medidas não far-
macológicas devem ser tratados com fármacos até atingirem 
os alvos desejados (Classe 1, Nível de evidência A). O sucesso 
do controle da PA é mais importante do que a escolha do fár-
maco, que deve ser individualizada para cada caso (Classe 1, 
Nível de evidência A).6

b. Tabagismo: Aumenta o risco de isquemia cerebral e he-
morragia subaracnoidea, sendo ainda inconclusivos os dados 
quanto a eventual risco para a hemorragia cerebral.6 Estudos 
epidemiológicos mostram redução do risco de AVC com a 
cessação do tabagismo.20,21 

O tabagismo deve ser combatido, com cessação do hábi-
to (Classe 1, Nível de evidência B) e deve-se evitar ambien-
tes com fumaça de cigarro (Classe 2, Nível de evidência C).6 
Aconselhamento e utilização de drogas específicas (reposi-
ção de nicotina, bupropiona, vareniclina) são recomendados 
para casos refratários (Classe 1; Nível de evidência A).6 

c. Diabetes: É um FR independente para o AVC; mais do 
que dobra o risco de AVC isquêmico. Aproximadamente 20% 
dos diabéticos irão falecer devido ao AVC; aumenta também 
o risco de AVC hemorrágico. O pré-diabetes e a resistência 
à insulina também estão associados ao AVC. Diabetes é 
uma  doença bastante prevalente na população e aumenta 
com a idade.22-26

O controle da PA nos diabéticos deve ser mais rígido 
(Classe 1; Nivel de evidência A); o tratamento com estatinas, 
em adultos, especialmente aqueles com maior risco, é reco-
mendado (Classe I; Nível de evidência A); o emprego associa-
do de ácido acetil salicílico (AAS) como prevenção primária 
nos diabéticos não está bem estabelecido (Classe 2b; Nível de 
evidência B); a adição de fibratos com a estatina nesses pa-
cientes não parece ter utilidade para a prevenção primária 
(Classe 3; Nível de evidência B).6 

d. Dilipidemias: Muitos estudos têm comprovado que o 
colesterol total e a fração LDL elevados e a fração HDL re-
duzida são riscos para o AVC; quanto aos triglicérides, existe 
alguma controvérsia, mas a tendência também é de se enqua-
drar como FR.27-34

É recomendado o controle dos níveis dos lípides, com mu-
dança do estilo de vida e, se necessário, o emprego de inibi-
dores do hidroximetilglutaril coenzima redutase (HMG-CoA), 
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as estatinas, para a prevenção primária (Classe 1; Nível de evi-
dência A); a niacina pode ser considerada para pacientes com 
baixo colesterol do tipo lipoproteína de alta densidade (HDL) 
ou elevada lipoproteína a (Lpa), mas a sua eficácia na preven-
ção do AVC não está bem estabelecida (Classe 2b; Nível de 
evidência B); tratamentos com hipolipemiantes não estatinas 
podem ser considerados em pacientes que não toleram essa 
medicação (Classe 2b; Nível de evidência C).6

e. Dieta: A redução da ingestão de sódio e o aumento 
da ingestão de potássio são recomendados (Classe 1; Nível 
de evidência A); o consumo de frutas, vegetais e alimenta-
ção pobre em gorduras também é recomendado (Classe 1; 
Nível de evidência A); a dieta do Mediterrâneo suplemen-
tada com castanhas pode ser considerada (Classe 2a; Nível 
de evidência B).6,35-39

f. Atividade física: É recomendada, pois está relacionada 
com redução do risco de AVC (Classe 1; Nível de evidência 
B). Adutos sadios devem praticar, por ao menos 40 minutos 
três a quatro vezes por semana, exercícios leves a moderados 
(Classe 1; Nível de evidência B).6,35,40

g. Obesidade e distribuição da gordura corporal: 
Existem fortes evidências de que o aumento do peso está 
associado a aumento do risco de AVC, mas não é claro se a 
redução isolada do peso reduz o risco, pois normalmente 
nessa eventualidade, os outros principais fatores de risco são 
melhor controlados. Pacientes com sobrepeso (com índice de 
massa corpórea, IMC, de 25 kg/m2 a 29 kg/m2) e obesos (IMC 
> 30 kg/m2) devem ter maior controle da pressão arterial (PA) 
(Classe 1, Nível de evidência A) e ser estimulados a perderem 
peso (Classe 1, Nível de evidência B).6 O perímetro da cintura 
deve ser mantido inferior a 102 cm para homens e 88 cm para 
as mulheres.6,41-43

h. Cardiopatias: Importantes FR para o AVC, principal-
mente as arritmias, e dentre estas, tem maior destaque a fi-
brilação atrial (FA). Ocasiona risco aumentado para AVC em 
quatro a cinco vezes, devido a cardioembolismos formados 
no ventrículo esquerdo por estase saguínea.44 Acredita-se que 
10% de todos os AVC isquêmicos sejam devidos a cardioem-
bolismo pela fibrilação atrial. Tanto a FA persistente como a 
paroxística têm risco elevado de desencadear AVC.45 O risco 
se eleva significativamente com a idade do paciente e com a 
associação com outros FR.46,47 A FA, prevalente nos idosos, é 
também um preditor de maior gravidade do AVC.48-50 As esca-
las CHADS2 e CHA2DS2-VASc são importantes para estabele-
cermos o risco e a decisão terapêutica.17,51

A pacientes com FA valvular e com índice do escore 
CHA2DS2-VASc ≥ 2 e baixo risco de hemorragia é recomen-
dado a anticoagulação com varfarina, mantendo-se a razão 
normalizada internacional (RNI) entre 2 e 3 (Classe 1; Nivel 
de evidência A).6 Pacientes com FA e CHA2DS2-VASc de 0 

não necessitam de terapia antitrombótica (Classe 2, Nível de 
evidência B); pacientes com escore 1 não necessitam de anti-
coagulação e o AAS pode ser uma opção.6

Outras cardiopatias também podem estar relacionadas 
com risco de AVC, podendo-se citar: infarto do miocárdio, 
miocardiopatia, doença valvular, foramen ovale patente, 
tumores intracardíacos, aterosclerose do arco aórtico. 
Em relação a essas situações, recomenda-se:6 anticoagula-
ção em pacientes com estenose mitral e evento embólico 
prévio (Classe 1; Nível de evidência B); anticoagulação é 
indicada em pacientes com estenose mitral e trombo no 
átrio esquerdo (Classe 1; Nivel de evidência B); varfarina 
(alvo da RNI 2,0-3,0) e baixa dose de AAS são indicadas 
após troca de válvula biológica (Classe I; Nível de evidência 
B); varfarina (alvo da RNI, 2,5-3,5) e baixa dose de AAS em 
pacientes após a troca de válvula mecânica e com outros 
FR (Classe 1; Nível de evidência B); intervenção cirúrgica 
é indicada para os casos de fibroelastoma sintomático ou 
com mais de 1 cm e com mobilidade (Classe 1; Nível de 
evidência C); anticoagulantes ou antiagregantes são razoá-
veis nos casos de insuficiência cardíaca grave sem FA ou 
sem antecedentes de tromboembolismo (Classe 2a; Nível 
de evidência A); anticoagulação pode ser considerada em 
pacientes com grave estenose mitral e dimensão do átrio 
esquerdo ≥ 55 mm pela ecocardiografia (Classe 2b; Nível 
de evidência B); anticoagulação pode ser considerada em 
pacientes com grave estenose mitral, aumento do átrio 
esquerdo e contraste espontâneo na ecografia (Classe 2b; 
Nível de evidência C); tratamento antitrombótico ou fe-
chamento cirúrgico ou por cateter não são recomendados 
em pacientes com foramen ovale patente na prevenção 
primária do AVC (Classe 3; Nível de evidência C).

i. Estenose carotídea assintomática: A estenose assinto-
mática das artérias carótidas tem sido implicada por diferen-
tes autores como FR para o AVC, porém a sua abordagem e se 
a melhor conduta seria intervencionista, clínica ou cirúrgica 
ainda são motivo de muita controvérsia. Além do grau de es-
tenose, deve-se pensar na situação como uma doença carotí-
dea e averiguar as características morfológicas, funcionais e, 
se possível, o grau de inflamação da placa. Com os conheci-
mentos atuais, recomenda-se:6 
• A pacientes com estenose carotídea assintomática podem 

ser prescritos AAS e estatina (Classe 1; Nível de evidência C);
• A pacientes que irão se submeter à endarterectomia, é re-

comendado o emprego de AAS antes e depois da cirurgia 
(Classe 1; Nivel de evidência C);

• Não está bem estabelecida a efetividade do tratamento 
cirúrgico, comparativamente ao medicamentoso, em pa-
cientes com estenose da artéria carótida maior do que 
70% (Classe 2a; Nível de evidência A); 
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• Endarterectomia profilática pode ser considerada em pa-
cientes com estenose carotídea (mínimo de 60% pela angio-
grafia e 70% pelo Doppler, mas a efetividade do tratamento 
cirúrgico em vez do clínico não está estabelecida (Classe 2b; 
Nível de evidência B). A realização de estudo populacional 
para averiguação de doença carotídea assintomática não é 
recomendada (Classe 3; Nível de evidência C).

j. Alcoolismo: O National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism define como alcoólatra pesado o homem que 
bebe mais de quatro doses (“drinks”) por dia ou 14 por sema-
na, e a mulher que bebe mais do que três drinks por dia ou 
sete por semana.52,53 O alcoolismo pode ser um FR para todos 
os tipos de AVC.53-58 Muitos estudos sugerem que a curva que 
expressa a ingestão de álcool frente ao risco teria forma de 
"J", ou seja, em pequena dose seria benéfica e em alta dose, o 
risco se eleva progressivamente.56-62 A redução ou a elimina-
ção do consumo de bebidas alcoólicas é recomendada para 
os alcoólatras pesados (Classe 1; Nível de evidência A).6 Pode 
ser razoável, se não houver contraindicação, o consumo para 
homens de até duas doses ao dia e, para mulheres não grávi-
das, de até uma dose diária (Classe 2b; Nível de evidência B).6 

k. Anemia falciforme: Pode ser causa de AVC, principal-
mente na forma homozigota.63-69 Recomenda-se:6 
• Realização de Doppler transcraniano (DTC) a partir de 

dois anos de idade e repetindo-se anualmente até os 16 
anos (Classe 1; Nível de evidência B); 

• Transfusão sanguínea, com alvo de redução da hemoglobi-
na S a níveis menores do que 30%, é eficaz para reduzir o 
risco de AVC em crianças com alto risco (Classe 1; Nível de 
evidência B). Manter as transfusões mesmo nos pacientes 
em que a velocidade ao DTC se reverta ao normal é prova-
velmente indicada (Classe 2a; Nível de evidência B); 

• Em crianças com alto risco e impossibilitadas de rece-
ber tratamento com transfusões, é razoável considerar o 
emprego de hidroxiureia ou transplante de medula óssea 
(Classe 2b; Nível de evidência B). 

l. Estados de hipercoagulabilidade: Tanto as formas 
adquiridas como hereditárias, facilitam os fenômenos trom-
bóticos, incluindo o AVC.70-72

A eficácia dos tratamentos para a prevenção primária não 
está bem estabelecida (Classe 2b; Nível de evidência C). 

m. Distúrbios do sono: A apneia do sono e as demais al-
terações devem ser investigadas (Classe 2b; Nível de evidên-
cia C). O tratamento da apneia do sono reduz o risco de AVC, 
sendo efetivo para a prevenção primária (Classe 2b; Nível de 
evidência C).6,73,74

n. Hiperhomocisteinemia: Tem sido associada com ris-
co para AVC, porém os resultados com a sua redução são 

ainda inconclusivos.6 O emprego de vitaminas do complexo 
B, como cobalamina (B12), piridoxina (B6), ácido fólico, devem 
ser considerados nestes casos, mas a sua eficácia ainda não 
está bem estabelecida (Classe 2b; Nível de evidência B).6

II. MEDICAMENTOS: 
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

Os antiagregantes plaquetários como medida de preven-
ção primária do AVC raramente estão indicados sem efetiva 
comprovação de benefício.75-78

O AAS (81 mg ou 100 mg ao dia) pode ser útil para a pre-
venção primária do AVC entre mulheres, incluindo as com 
diabetes, cujo risco seria suficientemente alto para ser su-
perior aos riscos do tratamento (Classe 2a; Nível de evidên-
cia B). Igualmente, nos pacientes com insuficiência renal crô-
nica (clearance da creatinina < 45 mL/min/1,73 m2), (Classe 
2b; Nível de evidência C). Essa recomendação não se aplica 
aos doentes com insuficiência renal grave (estágio 4 ou 5; cle-
arance < 30 mL/min/1,73 m2). Cilostazol pode ser razoável 
para a prevenção primária em pacientes com doença arterial 
periférica (Classe 2b; Nível de evidência B). AAS não está in-
dicado para a prevenção primária em pacientes com baixo 
risco (Classe 3; Nível de evidência A). AAS não é útil para a 
prevenção primária do AVC em diabéticos na ausência de 
outra condição de alto risco (Classe 3; Nível de evidência A).6

III. SITUAÇÃO ASSOCIADA:  
SÍNDROME METABÓLICA

Recomenda-se na eventualidade de síndrome metabólica, o 
controle rígido dos FR que compõem a síndrome.79-81 A classe 
de recomendação e o nível de evidência se relacionam separa-
damente a cada um dos FR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram analisados resumidamente os principais cui-
dados para a prevenção primária do AVC, com destaque 
para os fatores de risco que devem ser cuidadosamente 
detectados e corrigidos. Foram apresentadas as princi-
pais relações dos FR com o AVC, o seu risco relativo e as 
propostas de tratamento, sempre que possível dentro de 
padrões de evidência e com a classe de indicação, inter-
nacionalmente recomendados.

O AVC é, no Brasil, a principal causa de mortalidade e de 
sequelas incapacitantes nos adultos, sendo a sua prevenção 
atitude prioritária e fundamental para reduzir a incidência da 
doença e, consequentemente, reduzir as sequelas e os altos 
custos advindos do tratamento posterior ao AVC.82    
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