
MARINHA DO BRASIL                                                          
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Nome:________________________________________________________________________ NIP:______________________ Posto:__________

Data:______________________  Hora de chegada (“PORTA”):______________

1. TRIAGEM – Enfermagem:                                      Hora da triagem:______________
(   ) Assimetria facial       (   ) Assimetria de movimentação dos membros       (   )Alteração de fala
Último horário que o paciente foi visto sem novo déficit:__________________
Se qualquer um dos sintomas presentes: COMUNICAR O CHEFE DE EQUIPE.                                       
Hora que o chefe de equipe foi comunicado:______________

2. CHEFE DE EQUIPE:  Acionar médico para atendimento. Providenciar a  Tomografia de crânio (imediatamente).  Entrar em contato com o
laboratório para que os exames sejam feitos com prioridade. Providenciar vaga na UPG/ UTI.
Obs1:  A mudança de macas e o transporte em todas as etapas devem ser sempre cuidadosos e acompanhados por Médico Emergencista, sendo
obrigatório  o  uso  de  monitor  cardíaco  de  transporte,  bem  como  maleta  equipada  com  medicamentos  e  materiais  para  atender  parada
cardiorrespiratória.                 
Obs2: É necessário monitorizar  o paciente submetido à trombólise  em unidade fechada. Caso vaga  de unidade  fechada não esteja  disponível,
considerar criar “leito extra” na UPG 2. Se esta opção não for viável, não realizar a trombólise!

3.  SALA DE TRAUMA/ UPG:
- ABCDE (vias aéreas, respiração, circulação, exame neurológico, exposição);
- Confirmar qual foi o último horário que o paciente foi visto sem o novo déficit:_______________;
- Sinais vitais, HGT, ECG, 2 acessos venosos calibrosos, laboratório (hemograma, sódio, potássio, uréia, creatinina, glicemia, CK-MB e troponina I,
TAP, PTT, EAS), peso estimado;
- História e exame físico sucinto com NIHSS (Tabela 5 em anexo);
-  Solicitar  tomografia de crânio sem contraste e incluir  no pedido avaliação do Radiologista  com uso da Escala  ASPECTS, com definição da
possibilidade de comprometimento de grandes vasos. Neste último caso, complementar com angiotomografia de crânio e vasos cervicais e entrar em
contato imediatamente  com a  Neurorradiologia  Intervencionista,  pois  o  paciente  pode  ser  candidato à  trombólise  e  à  trombectomia  mecânica
simultaneamente (vide item 6);
- Verificar Critérios de Inclusão para trombólise no verso – Tabela 1;
- Verificar Critérios de Exclusão para trombólise no verso – Tabela 2;
- Contactar os sobreavisos da Neurologia com o resultado da TC de crânio para definir conduta (não se conseguindo contato com os sobreavisos,
contatar a Chefia da Clínica de Neurologia);
- Entrar em contato imediatamente com a Neurocirurgia quando o laudo da TC indicar infartos extensos em território da artéria cerebral média
(ASPECTS<6). Nesses casos, desconsiderar a possibilidade de trombólise e trombectomia;
- Não esquecer do consentimento informado da família e do registro no prontuário, caso se decida por trombólise;
Obs: Caso o paciente não possa autorizar a realização de trombólise e os responsáveis pelo paciente não estejam presentes, a trombólise não deverá
ser adiada em função da assinatura do termo de consentimento (tratamento nível Ia de evidência);
- Hora do contato com o neurologista:___________________
 
4. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO TROMBOLÍTICO          Tempo “PORTA/AGULHA”:_______ 
- Verificar PA em ambos os membros superiores (NÃO iniciar a alteplase se PA > 180 x 110mmHg)
- Calcular dose total da Alteplase: 0,9mg/Kg (dose máxima 90mg). O acesso venoso deve ser exclusivo;
- Dose de ataque: 10% da dose calculada em “bolus” em 1 minuto;                         Hora do bolus:_____________
-  Manutenção  –  o  restante  deverá  ser  colocado  em  bomba  de  infusão  para  ser  infundido  em  1  hora;  Hora  do  término  da
infusão:_______________________
- NIHSS a cada 15 minutos durante a infusão do trombolítico e a cada 30 minutos durante as primeiras 6 horas. Durante as 24 horas
seguintes, NIHSS a cada 1 hora (anotar os valores aferidos em folha própria);
- Controle rigoroso da PA (manter <180x105mmHg);
- Dieta zero.
- HGT de 1/1 hora ( caso HGT < 70mg/dl, administrar 4 ampolas de glicose 25% e, caso >140mg/dl, insulina regular conforme esquema de HGT:
141-180: 2U, 181-240: 4U, 241-300: 6U, 301-350: 8U, 351-400: 10U, >400: 12U);
- PA a cada 15 minutos (caso PA> 180x105mmHg chamar plantonista: a PA deve ser controlada com nitroprussiato de sódio a 0,5mcg/kg/min em dose
inicial);
- Monitorização cardíaca com ECG (arritmias e infarto são comuns).
- Saturação de oxigênio (se sO2<94% ou gasometria arterial com hipóxia, ofertar oxigênio suplementar)
-Temperatura: se TAx> 37,5°C, antitérmico SOS (a hipertermia deve ser agressivamente combatida);
- Hidratação com soro fisiológico 0,9% IV contínuo, visando a normovolemia;
- Cuidados após o uso do trombolítico (tabela 4 no verso).

5. COMPLICAÇÕES
 - Em caso de aumento do score do NIHSS, consultar tabela própria (tabela 3 no verso)
 - Interromper a infusão da Alteplase;
 - Tomografia de crânio sem contraste imediatamente;
 - Tratamento das complicações hemorrágicas (ver tabela no verso);
 - Avaliação urgente da Neurocirurgia. 

6. AVALIAR A POSSIBILIDADE DE TROMBECTOMIA MECÂNICA NOS SEGUINTES CASOS:
- NIHSS maior ou igual a 6
- ASPECTS maior ou igual a 6
- Pacientes com oclusão arterial aguda por trombose ou embolia na circulação carotídea ou no sistema vertebro-basilar.
- Pacientes em uso de anticoagulantes;
- Pacientes que receberam terapia trombolítica endovenosa e não obtiveram sinais de recanalização, ou com início dos sintomas até 6 horas do ictus,
podendo se estender até 24h para pacientes com viabilidade da circulação colateral.
Obs: caso o paciente possa ser incluído em critério de trombectomia mecânica, contactar a Neurorradiologia Intervencionista para discutir o caso e
avaliar a possibilidade.



1. Piora do déficit neurológico com aumento de 4 pontos na escala do NIH, rebaixamento do nível de consciência, cefaléia súbita, náuseas ou vômitos.
2. Sinais de choque refratário a volume.
3. Descontinuar rt-PA
4. TC de crânio urgente.
5. Colher coagulograma, HT, TP, TTPA, Fibrinogênio.
6. Se sangramento na TC de crânio → avaliação neurocirúrgica
7. Outros locais de sangramento (ex: local de punção venosa) tentar compressão mecânica, em alguns casos descontinuar o rt-PA.               

1. Crioprecipitado: 6-8U EV (manter fibrinogênio sérico > 100mg%) e/ou plasma fresco congelado 2-6U EV                                             
2. Plaquetas → 6 a 8 U.
3. Concentrado de hemácias: manter hemoglobina > 10 mg%            

1. Não utilizar antitrombóticos, antiagregantes e heparina nas próximas 24 horas pós-trombolítico

 2. Não inserir cateter venoso central, arterial, ou enteral nas primeiras 24 horas pós-trombólise

3. Não introduzir sonda vesical ou nasoenteral nos primeiros 6 horas pós-trombólise

Tabelas de Apoio:

Tabela 1: Critérios de inclusão para o tratamento trombolítico:

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

1. AVC isquêmico em qualquer território encefálico;

2. Início dos sintomas até 4 horas e 30 minutos e NIHSS <25;

3. NIHSS inicial maior que 4 (exceto afasia);

4. Tomografia de crânio de entrada sem área de alteração precoce com acometimento de mais de 1/3 da área da artéria Cerebral 

Média ou hemorragia;

5. ASPECTS Score maior ou igual a 7;

6. Sintomas neurológicos persistentes;

7. Ausência de contra-indicações à trombólise;

8. Idade maior que 18 anos

                                                                                                                                 

Tabela 2: Critérios de Exclusão para o tratamento trombolítico:

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

1. Melhora clínica completa;

2. História conhecida de hemorragia intracraniana, malformação arterio-venosa; 

3. Pressão arterial sistólica sustentada > 185mmHg ou pressão arterial diastólica sustentada > 110mmHg;

4. Hemorragia gastrointestinal ou genito-urinária nos últimos 21 dias, varizes de esôfago, doença inflamatória intestinal;

5. TTPa alargado ou TP prolongado (> 15 segundos);

6. Uso de anticoagulantes orais com INR > 1,7;

7. Contagem de plaquetas > 100.000;

8. Glicose sérica < 50mg/dl ou > 400mg/dl;

9. Traumatismo craniano importante ou AVC isquêmico nos últimos 3 meses;

10. Infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses;

11. Cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias;

12. Punção arterial e venosa em sítio não compressível nos últimos 7 dias;

13. TC com sinais precoces de envolvimento de mais de 1/3 do território da artéria cerebral média na TC inicial;

14. Crise convulsiva precedendo a instalação do AVC;

15. Evidência de pericardite ativa, endocardite, êmbolo séptico, abortamento recente, gravidez e puerpério;

16. Déficits neurológicos leves (NIHSS < 4), exceto por afasia isolada

                                                                                                                                 
Tabela 3 – Condutas para complicações hemorragicas

Suspeita de sangramento

 Tratamento das complicações hemorrágicas

Tabela 4 – Cuidados após trombolítico



Tabela 5: National Institute Of Health Stroke Scale (NIHSS)

NÍVEL DE
CONSCIÊNCIA

0 alerta;
1 desperta com estímulo verbal;
2 desperta somente com estímulo doloroso;
3 resposta reflexa a estímulo álgico;

ORIENTAÇÃO:
idade e mês

0 ambos corretos;
1 um correto;
2 ambos incorretos;

COMANDOS:
abrir/fechar os olhos, apertar e soltar mão

0 ambos corretos;
1 um correto;
2 ambos incorretos;

MOTRICIDADE OCULAR
(voluntária ou olhos de boneca)

0 normal;
1 paresia do olhar conjugado;
2 desvio conjugado do olhar;

CAMPOS VISUAIS 0 normal;
1 hemianopsia parcial, quadrantanopsia, extinção;
2 hemianopsia completa;
3 cegueira cortical;

PARESIA FACIAL 0 normal;
1 paresia mínima (aspecto normak em repouso, sorriso assimétrico);
2 paresia/ segmento inferior da face;
3  paresia/ segmento superior e inferior da face;

MOTOR MEMBRO SUPERIOR:
braços estendidos 90º (sentado) ou 45º

(deitado) por 10segundos

0 sem queda;
1 queda, mas não atinge o leito;
2 força contra a gravidade mas não sustenta;
3 sem força contra gravidade, mas qualquer movimento mínimo conta;
4 sem movimento
MSD
MSE

MOTOR MEMBRO INFERIOR:
elevar as penas a 30° (deitado)    por

5segundos

0 sem queda;
1 queda, mas não atinge o leito;
2 força contra a gravidade mas não sustenta;
3 sem força contra gravidade, mas qualquer movimento mínimo conta;
4 sem movimento
MID
MIE

ATAXIA PENDICULAR 0 sem ataxia;
1 ataxia em membro superior ou inferior;
2 ataxia presente em dois membros superior e inferior;

SENSIBILIDADE DOLOROSA 0 normal;
1 déficit unilateral mas reconhece o estímulo (ou afásico, confuso);
2 paciente não reconhece o estímulo ou coma ou déficit bilateral

LINGUAGEM 0 normal;
1 afasia leve-moderada (compreensível)
2 afasia severa (quase sem troca de informações);
3 mudo, afasia global, coma;

DISARTRIA 0 normal;
1 leve e moderada;
2 severa, ininteligível ou mudo;
X intubado

EXTINÇÃO/
NEGLIGÊNCIA

0 normal;
1 negligência ou extinção em uma modalidade sensorial;
2 negligência em mais de uma modalidade sensorial;

                                                                                                                                                                                          
                          



Lista para nomeação item 9. Melhor linguagem
Figura item 9. Melhor linguagem

Lista para leitura no item 9. Melhor leitura
Lista de palavras no item 10. Disartria



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA

Termo de Consentimento para Uso do Tratamento Trombolítico Endovenoso em 
Pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo

Se você recebeu este documento, é porque seu familiar/acompanhante é um paciente que 
sofreu um Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVC) há menos de quatro horas e meia. Após 
realizar exames de neuro-imagem e laboratoriais, não foi encontrada nenhuma contra indicação para
que o paciente receba medicamento trombolítico endovenoso.

Esse tratamento consiste em aplicação de um medicamento que pode dissolver o trombo que
está obstruindo o fluxo sanguíneo cerebral. Esta prática já foi aprovada nos EUA desde 1996 e no 
Brasil desde 2002. As chances de melhora (ainda que parcial) dos déficits neurológicos variam em 
média, de 30 a 50% no final de 03 meses. Há um risco de sangramento cerebral, após a aplicação do
medicamento, de até 10%.

Eu,______________________________________________________________________, 
identidade:_______________, emitida por:___________, responsável neste momento pelo 
paciente___________________________________________________, li e compreendi as 
explicações acima e autorizo a realização do tratamento trombolítico endovenoso para AVC 
isquêmico.

                                                            
                                                            Hospital Naval Marcílio Dias,____de___________2019

       _____________________________                         ___________________________
        Assinatura do responsável                                          Carimbo e assinatura do médico

1° via – Acompanhante
2° via – Deverá ser anexada à prescrição do paciente.


