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Resumo 
Foram realizadas entrevistas com os pacientes 
e/ou familiares, exame físico e análise de 
prontuários. Os diagnósticos de enfermagem 
mais frequentes foram:20(52,6%) comunicação 
verbal prejudicada e 16(42,1%) risco de queda. 
Enfatiza-se que, após uma assistência de 
enfermagem individualizada e sistematizada, é 
altamente provável a promoção da recuperação 
da saúde e uma minimização de sequelas do 
Acidente Vascular Encefálico. 

 

Introdução 
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser 
definido como déficit neurológico focal súbito, 
devido a uma lesão vascular, os tipos são: 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) ou 
anóxico – isquêmico, ocorre quando um 
coágulo bloqueia ou impede o fluxo sanguíneo, 
privando encéfalo de oxigênio e nutrientes 
essenciais e o acidente vascular cerebral 
hemorrágico (AVCh), ocorre quando os vasos 
se rompem, causando derramamento de 
sangue no interior ou ao redor do encéfalo. 
Representa a principal causa de morte na 
população adulta brasileira, 80% tem origem 
AVCi e 20% AVCh (CARVALHO et al., 2015). O 
AVE é a segunda maior causa de morte no 
mundo, com aproximadamente 5,7 milhões de  
casos por ano, caracterizando cerca de 10% de 
todos os óbitos mundiais (BOTELHO et al., 
2016).  
Mais de 85% dessas mortes ocorrem em 
pessoas que vivem em países de baixa e média 
renda e um terço ocorre em pessoas com 
menos de 70 anos de idade (ARRAIS JUNIOR; 
LIMA; SILVA, 2016). Nos países ocidentais, é a 
terceira causa mais comum de óbito, ficando 
atrás apenas de doenças cardiovasculares e o 
câncer, sendo a maior causa de incapacidades 
neurológicas em adultos (MAZZOLA et al., 
2007). Quanto aos fatores de risco, são 
considerados fatores não modificáveis: a 
hereditariedade, idade, o sexo e a raça, sendo 
que o sexo masculino e a raça negra 
apresentam maior incidência de AVE 
isquêmico. Entre os fatores de risco 

modificáveis, a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é o principal deles, os diabéticos, 
aterosclerose, cardiopatas, tabagistas, 
estilistas, sedentarismo e o uso de 
anticoncepcionais orais são também 
considerados fatores de risco (MAZZOLA et al., 
2007; CASTRO et al., 2009). Já no que diz 
respeito às consequências do AVE, podem ser 
citados as sequelas dependendo do grau da 
debilidade e da região lesionada. As 
consequências podem ser divididas em cinco 
principais grupos de déficit de funções: as 
funções motoras, sensoriais, cognitivas, 
comunicativas e emocionais (BARROS; 
PASSOS; NUNES, 2012). 
 

Objetivos 
Este estudo objetivou identificar os 
diagnósticos de enfermagem mais frequentes 
em pacientes acometidos por AVE e 
caracteriza-los quanto ao perfil 
sociodemográficos. 
 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo 
descritiva, prospectiva, observacional com 
análise quantitativa de dados. Foram realizadas 
entrevistas com os pacientes e/ou familiares, 
exame físico e análise do prontuário durante o 
período de fevereiro a outubro de 2017, 
internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
e enfermaria neurológica de um hospital 
filantrópico, na cidade de Ribeirão Preto – SP. 
O hospital filantrópico também é um hospital 
escola e conta com a ajuda financeira de um 
centro universitário, a fim de disponibilizar 
setores para os alunos estagiarem durante a 
graduação de vários cursos na área da saúde. 
Especificamente, o CTI que também é um 
campo de estágio para os alunos, recebe vários 
tipos de pacientes com diversas patologias 
como cardiologia, nefrologia, neurologia, 
traumatologia, ortopedia, entre outros. Porém a 
área predominante é a de neurologia e 
neurocirurgia devido à grande demanda de 
pacientes com patologias nessa área. A maioria 
dos pacientes são atendidos pelo Sistema 
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único de Saúde (SUS) sendo no total a taxa de 
ocupação de 90% ao mês. Já a enfermaria 
neurológica atende apenas o SUS e conta com 
11 leitos onde internam pacientes provenientes 
da CTI, Centro Cirúrgico e eletivos para algum 
procedimento, todos na área de neurologia e 
neurocirurgia com diagnósticos como AVE, 
hemorragia subdural aguda (HSA), hemorragia 
subdural (HSD), aneurismas, dentre outros, 
sendo a taxa de ocupação de 85% ao mês. 
A coleta de dados foi realizada através da 
análise de todos os prontuários, exame físico e 
entrevista com o paciente e/ou familiar dos que 
tiveram o diagnóstico de AVCi e AVCh. Utilizou-
se um instrumento de coleta de dados 
referenciado pela Wanda Aguiar Horta (1979). 
No critério de inclusão foram incluídos apenas 
paciente do SUS, internados na enfermaria 
neurológica ou no Centro de Terapia Intensiva 
e ter o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente ou 
pela família. Foram excluídos pacientes 
sequelados de AVE. A pesquisa é encerrada 
em casos de alta, transferência ou óbito do 
paciente. As variáveis avaliadas foram: idade, 
sexo, ocupação, nível de escolaridade, estado 
civil, fatores de risco, tipo de AVE e diagnóstico 
de enfermagem mais frequentes. As análises 
dos dados foram realizadas de forma descritiva 
e foram relacionados através de planilhas no 
Excel 2013.  
O projeto de pesquisa foi encaminhado para a 
Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa em Seres Humanos de 
acordo com todos preceitos éticos exigidos 
número do Parecer: 2.150.260. 
 

Resultados e Discussões 
Foram avaliados 38 pacientes, cuja faixa etária 
predominante foi de 60 a 79 anos (58%). Em 
relação ao sexo, 22(58%) eram femininos e 
16(42%) masculinos, a cor da pele 25(66%) 
eram caucasianos e 13(34%) pele negra. As 
ocupações predominantes foram de 16(42%) 
aposentados, seguido de 13(34%) donas de 
casa e 3(8%) desempregados. Quanto ao nível 
de escolaridade 15(39%) cursaram o 1º 
incompleto, 11(29%) o 2º completo e 8(21%) 
são analfabetos. Quanto ao estado civil 
predominou com 20(53%) casados.  
Em relação ao fator de risco isolado o mais 
encontrado foi 15(39%) HAS seguido de 
8(21%) usuários de tabaco e 2(5%) Doenças 
Cardíacas. Quanto aos tipos de AVEs, 22(58%) 
foram Isquêmicos e 16(42%) Hemorrágicos 
(veja Figura 1).  
 

Figura 1- Distribuição dos tipos de AVE. 

 
Todos os 38(100%) pacientes realizaram o 
exame de Tomografia Computadorizada de 
Crânio para constatar o tipo de AVE e 
12(31,6%) fizeram outros exames de imagens, 
3(7,9%) eletroencefalograma, 5(13%) 
Ressonância Magnética de crânio; 2(5,2%) 
Arteriografia digital; 1(2,6%) Doppler e 1(2,6%) 
Ecocardiograma transtorácico.  
Os sinais apresentados no momento do AVE 
referidos pelos pacientes e/ou familiares estão 
demonstrados na figura abaixo (veja Figura 2). 

E os sinais e sintomas identificados no exame 
físico após 24 horas da constatação do AVE 
foram: 25(66%) pacientes distúrbio na fala, 
seguido de sensação de fraqueza 23(60,5%), 
paralisia em alguma parte do corpo 19(50%), 
dificuldade para movimentar-se 19(50%), 
dentre outros. 
 
Figura 2- Sinais apresentados no momento 

do AVE. 

 
Outros: cefaleia, tontura, afasia, cervicalgia e confusão 
mental. 
 

Os diagnósticos de enfermagem com foco no 
problema mais frequentes e de vulnerabilidade 
estão listados abaixo (veja Tabela 1 e Tabela 
2). 

26%
21,50%

8,70%

43,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Desmaio Paresia de
um lado

Fraqueza
muscular

Outros

SINAIS APRESENTADOS NO 
MOMENTO DO AVE

58%

42%

Tipo de AVE

Isquêmicos Hemorrágicos



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

 

Tabela 1- Diagnósticos de enfermagem com 
foco no problema dos pacientes com AVE. 

 

Diagnósticos com foco no problema     n                 f 

Comunicação Verbal Prejudicada 20 52,6% 

Deambulação Prejudicada 18 47,3% 

Mobilidade no Leito Prejudicada 10 26,3% 
 

 
Tabela 2- Diagnósticos de enfermagem de 
vulnerabilidade dos pacientes com AVE. 

 

Diagnósticos de Vulnerabilidade     n                 f 

Risco de Queda 16 42,1% 

Risco de Infecção 13 34,2% 

Risco de Lesão de Pele 10 26,3% 

 

O estudo de Falcão et al. (2004) o AVE teve 
maior prevalência no gênero masculino e na 
faixa etária dos 60 a 74 anos, dados de idade 
corrobora com este estudo. Os autores citam 
que o AVE pode ser consequência de uma vida 
sedentária e de maus hábitos de uma 
sociedade moderna, levando a precocidade do 
primeiro episódio do AVE.  
Em relação à cor da pele dos pacientes, 78% 
eram caucasianos, contestando aos dados 
encontrados no estudo de Nitrini e Bascheschi 
(2003) que observaram que o AVE acometem 
duas vezes mais em cor da pele negra. Quanto 
à etiologia do AVE, houve maior incidência de 
AVE isquêmico (57%) em relação ao 
hemorrágico, características semelhantes a 
outros estudos de Bruno et al., 2000. Entre os 
fatores de risco Pereira (2004) concordam que 
a HAS é um fator de risco predominante, indo 
de encontro com os dados encontrado neste 
estudo. Quanto os sinais e sintomas com maior 
frequência apresentado pelos pacientes no 
momento do AVE, foram: desmaio, paresia de 
um lado do corpo e fraqueza muscular. Em 
relação aos sinais e sintomas apresentado 
pelos pacientes após 24 horas do AVE, em 
ordem decrescente: sensação de fraqueza, 
distúrbio da fala, dificuldade para movimentar-
se e dormência nos membros superiores e 
inferiores. Devido a essas sequelas deixadas 
pelo AVE, o paciente provavelmente precisará 
de auxílio para realizar suas necessidades 
básicas, sendo assim, surge a importância da 
sistematização da assistência de enfermagem, 
para prescrever os cuidados necessários para 
esse tipo de patologia.  
O Processo de Enfermagem tem representado 
o principal modelo metodológico para a prática 

do enfermeiro. Pode ser visto também como um 
instrumento tecnológico utilizado para 
favorecer o cuidado, organizar as condições 
necessárias à realização do cuidado e para 
documentar a prática profissional (LIMA et al., 
2008). 
A identificação dos diagnósticos de 
enfermagem é uma das etapas do processo de 
enfermagem, sendo uma etapa crucial para a 
elaboração do plano de cuidados. Assim, como 
verificado nesta revisão, os diagnósticos de 
enfermagem deambulação prejudicada, 
mobilidade no leito prejudicada, risco de 
infecção e risco de queda destacaram-se entre 
os mais prevalentes em pacientes pós-AVE. 
Estudar diagnósticos de enfermagem, mais 
especificamente diagnósticos como risco de 
quedas e mobilidade física prejudicada em 
sobreviventes de AVE, denota importância e 
contribui para a prática da enfermagem 
baseada em evidências (COSTA et al., 2010). 
A alta incidência desses diagnósticos de 
enfermagem se justifica pelo fato de o AVE ser 
uma doença dos neurônios motores superiores 
que pode resultar na perda do controle 
voluntário em relação aos movimentos 
motores. Como os neurônios motores 
superiores decussam (cruzam), um distúrbio do 
controle motor voluntário em um lado do corpo 
pode refletir a lesão dos neurônios motores 
superiores no lado oposto do cérebro, 
causando disfunções como hemiplegia e 
hemiparesia (SMELTZER; BARE, 2012). 
 

Conclusões 
Neste estudo, evidencia a ocorrência do 
aumento de AVE em adultos jovem e não 
apenas em pessoas idosas, o que pode ser 
influenciado pelas rotinas de trabalho, estresse 
e fatores de risco como a HAS, por isso á 
importância e investimento na promoção de 
saúde, sendo necessário dar ênfase na 
prevenção, com orientações quanto à 
necessidade de uma alimentação saudável, 
prática de exercícios físico, e informar as 
complicações e consequências que a doença 
pode trazer para o paciente e familiar. 
Enfatiza-se a importância de identificar os 
diagnósticos de enfermagem nestes pacientes 
e propor uma assistência de enfermagem 
individualizada e sistematizada para promover 
a recuperação da saúde do paciente e 
minimizar sequelas do AVE, diminuindo, 
portanto, o tempo de permanência no hospital 
promovendo uma melhor qualidade de vida ao 
paciente. 
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