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RESUMO
A prevalência de AVC isquêmico arterial neonatal em
recém-nascidos a termo é de 6 a 17 por 100.000
havendo alta mortalidade e morbidade associadas.

INTRODUÇÃO
Introdução: o acidente vascular cerebral (AVC) é uma
doença grave que demanda rápida intervenção emergencial.
Embora muito descrita em adultos, esse quadro também
afeta a população pediátrica, a qual exige atenção e manejo
adequado a fim de evitar o óbito.

RESULTADOS
Um estudo observou 256 casos (132 casos hemorrágicos e
124 casos de isquemia), 61% receberam internação na UTI,
32% receberam tratamento de neurocirurgia de
descompressão, 11% receberam intubação e sangramento
Em comparação com o sexo, os déficits neurológicos
isquêmicos são 57% maiores. A taxa de letalidade nas
unidades de terapia intensiva é geralmente de 4% e 7% nas
crianças. O diagnóstico e o tratamento são tardios, o que é
menos eficaz para o prognóstico dos pacientes.

CONCLUSÃO

Objetivos: determinar os fatores de risco para AVC na
população pediátrica, bem como delinear distúrbios
detectados clinicamente para intervenções precoces.

Conclusão: os fatores de riscos são presença de cardiopatias
congênitas, hipóxia intraparto e ocorrência de infecções
neonatais. A análise precoce e manejo apropriado dos casos
de convulsão, redução do nível de consciência e hemiplegia
do paciente contribuíram significativamente para redução da
mortalidade dessa doença em infantes.

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS

OBJETIVO

Métodos: foi realizada uma revisão de literatura, por meio
da análise de artigos disponíveis nas bases de dados Pubmed
(MEDLINE) e Web of Science, utilizando os seguintes
descritores: ischemic stroke AND children AND intensive care
unit. Além disso, como critério de elegibilidade, foram
escolhidos Ensaios Clínicos Randomizados publicados nos
últimos 10 anos. Dos 127 artigos encontrados, 11 foram
selecionados para a coleta de dados.

RESULTADOS
Estudos têm mostrado que os recursos do alerta pediátrico
(AVC) podem fornecer melhor atendimento ao paciente, o
que pode ser esperado através da análise de ressonância
magnética e monitoramento por um neurologista a cada 15
minutos, o que pode fazer 45% mais cedo análise o AVC, e
38% são outras doenças neurológicas que requerem
avaliação urgente, para que o prognóstico do paciente seja
bom.
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