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Resumo: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síncope que acomete o sistema 

nervoso central e periférico, esta é uma situação que requer cuidados intensivos e 

específicos, segundo dados da OMS, o AVE é a segunda principal causa de morte no 

mundo. Neste contexto a atuação do enfermeiro é de extrema importância, haja vista, 

ser este o profissional que assume os procedimentos de enfermagem de maior 

complexidade. O cuidado de enfermagem a clientes portadores de AVE é complexo e 

muitas vezes traumático, pois mesmo que o tratamento seja satisfatório a evolução 

não é rápida, esse cliente necessitará de uma equipe multiprofissional, como 

nutricionista, fisioterapeuta e a enfermagem. Objetivo: Identificar por meio da revisão 

bibliográfica integrativa publicações que abordem sobre o que se tem produzido sobre 

os cuidados de enfermagem a clientes portadores de AVE. Metodologia: Trata-se de 

uma revisão da literatura, ou revisão bibliográfica, para desenvolvê-la foram 

percorridas as seguintes etapas: elaboração da pergunta de pesquisa, delineação do 

objeto do estudo, dos critérios de inclusão e exclusão para a composição da pesquisa, 

determinação dos dados a serem coletados do material selecionado e sua análise, 

apresentação e discussão dos resultados. Os dados foram coletados na base de 

dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da 

Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), BDENF (Base de dados de 

enfermagem) a partir dos seguintes descritores da saúde: AVC (Acidente Vascular 

Cerebral), SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem), cuidados de 

enfermagem, vítimas de AVC, sequelas de AVC, fatores de risco, reabilitação e 

cuidados de Enfermagem. Resultados: foram identificados 1.155 registros. 

Resultando após análise dos títulos 228 artigos, destes foram excluídos 111 por 

repetição de títulos, totalizando 117. Após a primeira análise dos resumos houve a 

exclusão de 67 artigos por não atenderem ao objetivo do estudo. Após a segunda 

análise, foi realizada a busca dos artigos na íntegra sendo excluídos 10 por não 

estarem disponíveis, compondo assim uma amostra de 40 artigos que responderam 

à pergunta de pesquisa (38 do Brasil, 1 Argentina e 1 de Portugal), já os 

pesquisadores são um total de 161, destes 132 são enfermeiros com diversos graus 

de formação (especialistas, mestres, doutores e pós doutores), correspondendo a 

82% do total, 24 são médicos (15%) e apenas 1 fonoaudiólogo, farmacêutico, 

fisioterapeuta, psicólogo e assistente social (3%), esse resultado demonstra que esta 

temática tem sido um ponto de reflexão, investigação e pesquisa para o profissional 

Enfermeiro. Os aspectos mais relevantes discutidos nos estudos são o papel do 



Enfermeiro no cuidado ao cliente vítima de AVE, a participação do enfermeiro nos 

cuidados pré, intra e pós AVE, seu papel de extrema importância na atenção primária, 

secundária e terciária a esses clientes. Destaca-se que dos 40 artigos que compõem 

a amostra 19 estão relacionados a enfermagem na reabilitação desses clientes, 

representando 47,5%. Conclusão: Os resultados encontrados mostram que o 

Enfermeiro participa do cuidado pré, intra e pós AVE, na atenção primaria, secundária 

e terciária e que uma assistência de enfermagem individualizada, sistematizada e de 

qualidade pode diminuir o tempo de internação do cliente, possíveis comorbidades, 

complicações e até as sequelas, ou seja, esse cuidado interfere diretamente na 

qualidade de vida do cliente após o AVE. Utiliza-se todos os componentes do processo 

de trabalho do Enfermeiro: assistir/cuidar, administrar, ensinar, pesquisar e participar 

politicamente.  

Descritores: Acidente Vascular Encefálico, cuidados de Enfermagem, 

Sistematização da assistência de Enfermagem, Reabilitação pós AVE, Intervenções 

de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O acidente vascular encefálico (AVE), também denominado de acidente 

vascular cerebral (AVC), derrame ou ataque cerebral é uma síndrome neurológica 

complexa que envolve anormalidades geralmente súbitas do funcionamento cerebral 

decorrente de uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral ou de hemorragia. (1) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o AVE é definido como 

comprometimento neurológico focal, em alguns casos global (clientes com hemorragia 

subaracnóidea ou coma profundo) de ocorrência súbita e duração superior há 24 

horas (ou que causa morte) e de provável origem vascular. (1) 

Pode ser classificado de acordo com a sua fisiopatologia em: isquêmico (85% 

dos casos) ou hemorrágico (15%). (1) 

O AVE isquêmico ocorre quando há falta de fluxo sanguíneo cerebral, podendo 

ser causado pela formação de placas de ateroma, que causam a progressiva estenose 

venosa ou pela presença de um coágulo formado em outra parte do corpo que pode 

se deslocar e chegar ao encéfalo através da circulação. (1) 

Na trombose cerebral ocorre a formação de um coágulo ou trombo no interior 

das artérias cerebrais que se deslocam produzindo a oclusão e consequentemente a 

isquemia. (1) 

 O AVE hemorrágico ocorre devido á ruptura de um ou mais vasos sanguíneos 

que consequentemente levam a extravasamento de sangue e compressão do 

encéfalo causando sofrimento ao tecido cerebral, a hemorragia poderá ser 

intracerebral ou subaracnóidea. (1) 

Segundo dados da OMS, o AVE é a segunda principal causa de morte no 

mundo, ocorrendo predominantemente em adultos de meia idade e idosos. Em 2005, 

a doença foi responsável por 5,7 milhões de mortes em todo mundo, equivalendo a 

9,9% de todas as mortes. A maioria dessas mortes ocorreu em habitantes de países 

de baixa e média renda e 2/3 ocorreram em pessoas acima de 70 anos de idade. (1) 

No Brasil, atualmente, constitui a principal causa de morte, sendo responsável 

por mais de 90 mil óbitos/ano, considerada a maior taxa da América Latina, sendo 

entre as mulheres a principal causa de morte. Além da elevada mortalidade, é uma 



doença altamente incapacitante, sendo responsável por sequelas motoras, de fala e 

de deglutição. (2) 

Segundo a OMS o AVE é uma doença multifatorial e envolve uma combinação 

de fatores de risco, (sendo que nem todos precisam estar presentes) estes irão 

influenciar as chances futuras de um indivíduo ter uma recidiva ou um novo distúrbio. 

 Quanto mais fatores de risco, maior a probabilidade de ocorrer um AVE, porém 

muitos destes fatores podem ser atenuados com tratamento médico ou apenas com 

mudanças no estilo de vida. (1)  

O cuidado de enfermagem a clientes portadores de AVE é complexo e muitas 

vezes traumático, pois mesmo que o tratamento seja satisfatório a evolução não é 

rápida, esse cliente necessitará de uma equipe multiprofissional, como nutricionista, 

fisioterapeuta e a enfermagem. 

Neste cenário a enfermagem participa do cuidado pré, intra e pós AVE, no pré 

e intra na detecção de sinais e sintomas, na execução correta de protocolos quando 

os mesmos são implantados, podendo diminuir de maneira impactante o agravamento 

do quadro, na administração de medicamentos e avaliação de melhora progressiva, 

já no pós AVE busca-se devolver e desenvolver a autonomia do cliente afetado. 

  

OBJETIVO 

 Identificar por meio da revisão bibliográfica integrativa publicações que 

abordem sobre o que se tem produzido sobre os cuidados de enfermagem a clientes 

portadores de AVE. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura, ou revisão bibliográfica. Os dados foram 

coletados na base de dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências Sociais e da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), BDENF 

(Base de dados de enfermagem). 

 



DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta revisão integrativa foram identificados 1.155 registros nas bases de 

dados, entre BDEnf, LILACS e Scielo. Resultando após análise dos títulos 228 artigos, 

destes foram excluídos 111 por repetição de títulos, totalizando 117. Após a primeira 

análise dos resumos houve a exclusão de 67 artigos por não atenderem ao objetivo 

do estudo. Após a segunda análise, foi realizada a busca dos artigos na íntegra sendo 

excluídos 10 por não estarem disponíveis, compondo assim uma amostra de 40 

artigos que responderam à pergunta de pesquisa. 

Dos 40 artigos da amostra, 38 são do Brasil, 1 de Portugal e 1 da Argentina. A 

amostra do estudo, na sua grande maioria, é proveniente das regiões brasileiras, 

tendo uma maior produção na região Sudeste e Nordeste, na região Sul 5 produções 

e na região Centro Oeste 1 produção, não havendo nenhuma publicação na região 

Norte. 

Figura 1: Distribuição dos artigos segundo a origem dos Estados e regiões do Brasil. 

São Paulo, 2019. 

 

Fonte: Conceição B de SV, et al. 
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Já os pesquisadores são um total de 161, destes 132 são enfermeiros com 

diversos graus de formação (especialistas, mestres, doutores e pós doutores), 

correspondendo a 82% do total, 24 são médicos (15%) e apenas 1 fonoaudiólogo, 

farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social (3%), esse resultado 

demonstra que esta temática tem sido um ponto de reflexão, investigação e pesquisa 

para o profissional Enfermeiro. 

Gráfico 1: Distribuição dos autores segundo a formação profissional. 

 

Fonte: Conceição B de SV, et al. 

 

 Os aspectos mais relevantes discutidos nos estudos são o papel do Enfermeiro 

no cuidado ao cliente vítima de AVE, a participação do enfermeiro nos cuidados pré, 

intra e pós AVE, seu papel de extrema importância na atenção primária, secundária e 

terciária a esses clientes, realização da SAE individualizada para cada cliente visando 

prescrições de enfermagem integrais sempre de forma holística atendendo as 

necessidades humanas básicas (NHB’s) do cliente, família e comunidade além de 

discutir os principais fatores de risco para o AVC, os principais diagnósticos de 

Enfermagem e a qualidade de vida do cliente vítima de AVC. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dos 40 artigos que compõem a amostra 19 estão relacionados a enfermagem 

na reabilitação desses clientes, representando 47,5%. 

Os resultados encontrados mostram que o Enfermeiro participa do cuidado pré, 

intra e pós AVE, na atenção primaria, secundária e terciária e que uma assistência de 

enfermagem individualizada, sistematizada e de qualidade pode diminuir o tempo de 

internação do cliente, possíveis comorbidades, complicações e até as sequelas, ou 

seja, esse cuidado interfere diretamente na qualidade de vida do cliente após o AVE. 

Utiliza-se todos os componentes do processo de trabalho do Enfermeiro: 

assistir/cuidar, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente. 

Evidencia a importância do Enfermeiro em todas as etapas do cuidado, com 

sua função assistencial e gerencial, com o papel na intervenção eminente e também 

no processo de reabilitação motora, processo que auxilia a integração social desses 

clientes.  

Por ser uma doença com sequelas muitas vezes irreversíveis, o familiar tem 

um papel crucial na manutenção do cuidado e consequentemente na ampliação da 

melhora do quadro clínico. A educação e orientação desses familiares através dos 

Enfermeiros é um processo importante para a continuidade do tratamento, tornando 

essa situação menos traumática para ambos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo foi alcançado através da nossa revisão bibliográfica, que teve a 

premissa de avaliar a importância do enfermeiro em todas as etapas do cuidado ao 

cliente acometido pelo AVE, uma patologia que, como vimos durante a proposta do 

trabalho, tem diversos fatores de risco, entre eles: idade, gênero, patologias pré-

existentes (hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia), condições genéticas 

(anemia falciforme), história familiar positiva e AVE prévio, sedentarismo e tabagismo. 

Quanto mais fatores de risco, maior a probabilidade de ocorrer um AVE, porém 

muitos destes fatores podem ser atenuados com tratamento médico ou apenas com 

mudanças no estilo de vida. 



O Enfermeiro participa do cuidado pré, intra e pós AVE, na atenção primária, 

secundária e terciária, seja na aplicação de protocolos instituídos, na prescrição de 

enfermagem para nortear o cuidado, na reabilitação e principalmente na educação do 

paciente e dos familiares após a alta, garantindo um cuidado mais longínquo e 

adequado a este cliente. 

O enfermeiro se faz presente em cada etapa do cuidado, buscando prestar uma 

assistência de enfermagem individualizada, sistematizada e de qualidade para 

diminuir o tempo de internação do cliente, possíveis comorbidades, complicações e 

até as sequelas. Utilizando todos os componentes do processo de trabalho do 

Enfermeiro: assistir/cuidar, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente. 

O levantamento bibliográfico mostra que esse é um tema relevante para outras 

áreas além da Enfermagem, pois há pesquisadores de outras áreas, como: medicina, 

psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia. Isso só elucida a ideia da necessidade de 

uma equipe multidisciplinar, para ampliar o cuidado e a qualidade de vida do paciente.  

Por fim, o enfermeiro preparado, com uma visão holística do cuidado e 

embasamento técnico e teórico sobre AVE, tem papel determinante na recuperação e 

na reinserção do indivíduo na sociedade, já que faltam instituições especializadas 

nesse tipo de proposta, a educação é ponto de partida para uma recuperação não só 

do paciente, mas dos seus familiares. 
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