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                                                      RESUMO 

 

 

O principal objetivo desta investigação é destacar, no Grupo de Apoio à Alta, o trabalho da 

equipe de enfermagem em uma unidade secundária de saúde pública, visando às práticas 

de enfermagem no auxílio ao idoso que sofreu um Acidente Vascular Encefálico 

Isquêmico (AVEI) e que exige também cuidados adequados em casa (dos familiares 

cuidadores). Para tanto, é fundamental explanar o preparo e o conhecimento necessários 

aos profissionais de enfermagem no trato e na orientação quanto à assistência ao idoso. 

Serão ainda discutidas as práticas e os cuidados que devem ser orientados em seus aspectos 

culturais e biopsicossociais, contribuindo para a segurança desse idoso, sua independência 

e socialização, auxiliando-o no seu convívio familiar.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Família. Atendimento. Orientação. Adaptação.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this dissertation is to discuss the work of the group of nurses 

involved in hospital discharge procedures in a public Health Unit, taking into account the 

nursing assistance in helping the elderly who suffered a stroke since this condition requires 

adequate care by the family and caretakers at home and it is crucial that the nursing 

professionals are aware of the rehabilitation procedures and information necessary to 

assisting and supervising the elderly patient. The assistant concerning cultural and 

biopsychosocial care contributing to the safety of the elderly, his independence and 

socialization can help him in interacting with the members of his family.  

 

Key-words: Aging. Family. Elderly. Assistance. Supervision. Adaptation. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Para iniciar esta exposição, resgatei um pouco da minha trajetória pessoal, 

profissional e acadêmica até a presente data, o que me motivou na busca de novos 

conhecimentos.  

As palavras de Sacks em epígrafe-dedicatória permitiram-me refletir para o 

desenvolvimento de uma teoria fundante, voltada para esta pesquisa.  

As mudanças constantes acerca do envelhecimento e da patologia escolhida 

ganharam enorme significado ao fazer a pesquisa a partir da minha vivência cotidiana, 

deixando-me a certeza de que não podemos nos manter indiferentes às problemáticas 

humanas e à necessidade de supri-las. Posso dizer que grande parte das minhas 

escolhas profissionais e acadêmicas deve-se à influência da atuação de meu pai 

(falecido em decorrência de um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico), que 

auxiliava as pessoas idosas do campo e que não tinham acesso à assistência hospitalar. 

O que sei sobre ele são informações passadas por intermédio de relatos de minha mãe e 

de meus irmãos.  

Meu pai cuidava da saúde das pessoas com o conhecimento adquirido através de 

treinamento recebido por muitos anos dos padres, da leitura de livros e de discussão sobre 

formas de intervenção com os integrantes de um grupo do qual participava no centro 

religioso na Igreja Sagrado Coração de Jesus.  

Na ocasião em que recebeu alta hospitalar (na cidade de São Paulo, onde fora se 

tratar) e retornou para a residência (em Minas Gerais), a família foi tomada por muitas 

dúvidas e incertezas. Ficou dividida entre a alegria pelo seu retorno e a insegurança de 

como cuidar de alguém com tantas limitações (incapacitado). Na mente da família, havia 

lembranças de um homem totalmente independente até então, e que fora provedor e 

mantedor da família em todos os sentidos. Mas, diante dos olhos, havia outro homem, até 

então desconhecido, dependente de cuidados.  

Após o segundo AVEI, meu pai ficou com sequelas motoras (hemiparesia à direita) 

e passou a necessitar de auxílio para as atividades cotidianas. Minha mãe encontrou muitas 
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dificuldades para cuidar de meu pai, principalmente porque não dispunha de recursos 

financeiros para custear o cuidado profissional necessário ou alguém para ensiná-la. O 

pouco que aprendeu na informalidade foi com muita dificuldade e movida pelo amor e 

carinho, com a ajuda dos meus irmãos mais velhos. Por morar no campo, na região norte 

de Minas Gerais, não podia contar com muita ajuda no dia a dia, pois as casas eram bem 

afastadas umas das outras.  

Para auxiliar nossa mãe, saímos de casa ainda jovens para trabalhar em São Paulo. 

Comecei a trabalhar registrada aos 15 anos. Logo após meu casamento, aos 20 anos, voltei 

a estudar e concluí o Ensino Fundamental. Depois, fiz o curso técnico em enfermagem no 

colégio Fênix. Durante os dois anos do curso, feito em período noturno, trabalhava como 

operadora de máquina em uma empresa no período diurno. Formada, estagiei em diversas 

instituições públicas de saúde e sempre me sensibilizei com a situação de abandono que 

alguns idosos sofriam por parte de seus familiares. Minha relação com as pessoas idosas 

sempre foi de muito carinho e respeito por seus relatos e suas experiências.  

Realizei o curso de enfermagem, modalidade bacharelado, na Universidade do 

Grande ABC, em Santo André, e formei-me em 2004. Após concluir a graduação, 

ingressei no mercado de trabalho como enfermeira assistencial do Pronto Socorro do 

Hospital Estadual Sapopemba, e passei a cuidar de uma idosa com doença de Parkinson, 

hoje com 99 anos.  

Em 2006, concluí a especialização em Unidade de Terapia Intensiva e Pronto 

Socorro, porém o interesse pela saúde do idoso – que me motivou desde quando iniciei 

meu trabalho como enfermeira assistencial em clínica médica – sempre permaneceu. Foi 

ele que me moveu para buscar novos conhecimentos. Tenho paixão, carinho e amor por 

aqueles com os quais, na clínica, desenvolvo um trabalho diário e que me dá muita 

gratificação. Penso que esse dom foi-me dado por Deus, e o que faço diariamente é lapidá-

lo, para me tornar cada vez mais útil ao próximo.  

O conhecimento acadêmico adquirido contribuiu para uma visão mais abrangente a 

respeito do ser humano e de como desenvolver um trabalho de promoção à saúde, 

resgatando a identidade e devolvendo a autonomia e o autocuidado, mesmo com todas as 

limitações. Além disso, contribuiu também para mostrar a importância do familiar para o 

idoso no seu convívio diário, com vistas à satisfação plena junto de seus entes queridos, 
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um trabalho voltado para a visão humana e holística, para retorno dos idosos aos seus lares 

e contínua orientação de medidas educativas.  

Como enfermeira, estou sempre vivenciando a preocupação dos profissionais da 

saúde, quando o acompanhante do paciente idoso é também um idoso. O companheiro 

idoso, mesmo que disponha de instalações adequadas para acompanhar o paciente, tem 

dificuldades com a cansativa e desgastante tarefa de cuidador, mesmo quando tem o 

apoio do serviço social e do atendimento psicológico para enfrentar o estresse  causado 

por situações críticas de saúde. Ao lidar com essas situações, tentativas no sentido de 

envolver um familiar mais jovem para acompanhamento do paciente revelaram-se 

frustrantes. Como profissional, também presenciei muitas situações de falta de 

qualidade de vida dos idosos.  

Tive a primeira experiência de estar do outro lado da assistência de enfermagem em 

2004, por dois anos. Foram momentos marcantes em minha vida como resposta à internação 

do meu irmão, aos 38 anos, com câncer de intestino. Foram muitas idas e vindas, que 

culminaram em seu falecimento em 2006. Nessa situação, precisei cuidar da saúde física e 

mental da minha mãe e de meus irmãos. A segunda experiência, de 2009 a 2012, foi quando 

meu sogro sofreu AVEI e veio morar em minha casa, o que me proporcionou uma vivência 

tanto de cuidadora de idoso, como também de orientadora profissional. Meu sogro faleceu de 

insuficiência cardíaca em 2012, por complicações do AVEI.  

Participo das reuniões promovidas pela equipe multiprofissional do Grupo de 

Apoio à Alta (GAA) duas vezes por semana. Frequentam essas reuniões familiares de 

pacientes internados ou em alta.  

O trabalho que estou desenvolvendo com carinho é gratificante, pois é também a 

minha realização pessoal e social. Ao longo de muitos anos, achei que, para fazer um 

mestrado, teria de ter um conhecimento diferenciado, mas, por meio do curso de 

Gerontologia multidisciplinar, tive a oportunidade de refletir sobre o envelhecimento sob 

uma nova perspectiva, uma visão não somente a partir da área da saúde – por mais que 

saibamos dessa importância e de todo o processo, mas não é único. A partir desse 

entendimento voltado para a Gerontologia social, estou estudando o envelhecimento no 

país de uma forma global, e devo certificar-me da necessidade de ampliação dos 

conhecimentos científicos com essa, para auxiliar o nosso país na intervenção de novas 

perspectivas de vida para com nossos idosos. 
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 Na PUC-SP, frequentei dois semestres no curso de Pós-Graduação em 

Gerontologia, como ouvinte e aluna especial. Em um deles, participei da disciplina 

“Metodologia da Pesquisa”, oferecida pela Profa. Dra. Beltrina Côrte, e, no outro, da 

disciplina “Aspectos cognitivos do envelhecimento”, ministrada pelo Prof. Dr. Paulo 

Renato Canineu. Esses cursos foram muito importantes para a minha formação e para a 

viabilização de meu projeto de pesquisa. Tenho muito interesse no desenvolvimento do 

tema de pesquisa que elegi, por todos os motivos citados até o presente momento. 
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2 INTRODUÇÃO  

 

 

As disciplinas estudadas serviram-me como ferramentas para todo trabalho 

desenvolvido. “Não temos como refazer o passado, mas o futuro está a nossa disposição, 

para ganharmos ou perdemos” (Lyndon Johnson). 

Foi proporcionada uma análise mais profunda das questões voltadas para o 

envelhecimento, a partir da perspectiva profissional da área da saúde. Também busquei 

viabilidade para a produção do meu projeto de pesquisa, com o tema: “O impacto dos 

profissionais da saúde na vida dos idosos acometidos por acidente vascular encefálico 

isquêmico”. As disciplinas que frequentei foram: Metodologia da pesquisa, Os aspectos 

médicos do envelhecimento, Longevidade, educação e cidadania, Seminário de dissertação 

no PEPGG: aprendizagens e considerações avaliativas, A família e o idoso, O estado e o 

envelhecimento, A problemática geracional, Envelhecimento, cultura e saúde, A 

comunidade e os velhos. Também participei de muitos encontros extremamente produtivos 

nos Nepes (Núcleo de Ensino e Pesquisa do Envelhecimento). 

A partir dessa nova etapa da minha vida, tive a oportunidade de me certificar que o 

conhecimento é a base de tudo. Além disso, vivo um contínuo aprendizado de me envolver 

nesse conhecimento, a partir da pesquisa para contribuição social de todas as questões 

voltadas para métodos e metodologia empíricas – observação, experimentação, aplicação – 

que se relacionam com a experiência, sendo esta resultado da prática.  

Para aprofundar os conhecimentos, realizei leituras de livros, artigos da revista 

Kairós e assisti a filmes que, na medida do possível, eu comprava ou usava na biblioteca. 

Todo esse material me ajudou muito durante a elaboração do meu pré-projeto. Tudo o que 

realizei foi a partir da participação nas disciplinas e da reflexão constante sobre a 

importância do que estamos produzindo e para quê.  

 

O método ultrapassa os limites da metodologia para configurar uma 

teoria e um imaginário epistemológico. Formidável libelo contra o 

positivismo e contra todo tipo de determinismo, essa apologia da 

compreensão vertiginosa supõe um infindável jogo de posições e 

relativizações. A complexidade negocia com a incerteza, não para 

exorcizá-la, o que é impossível, mas na perspectiva do estabelecimento 
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de pontes provisórias entre o ser-que-busca e o desconhecido (MORIN, 

1996, p. 99).  

 

 A partir dessa visão, passei a fazer – ou ser – um pouco mais crítica em relação e 

frente a situações com que me deparo no meu dia a dia, nas quais preciso entrelaçar os 

conhecimentos teórico e prático. Participo de reuniões duas vezes por semana com uma 

equipe interdisciplinar para orientar famílias sobre a importância da valorização do 

idoso, o envelhecimento e os cuidados com essas pessoas, para devolver autonomia em 

suas residências.  

De um modo geral, necessitamos avaliar os acontecimentos à nossa volta para 

atingir a nossa própria satisfação e a satisfação para com o outro sujeito, tudo isso a partir 

da persuasão com o diálogo e a comunicação. Esses são pontos primordiais em qualquer 

nível de conhecimento que exerçamos. Nós somos como qualquer outro ser, com uma 

única diferença que nos afasta dos outros animais: o nosso nível de conhecimento elevado. 

É ele que nos torna diferentes e, às vezes, temos de olhar à nossa volta para ver ou tentar 

entender se não nos está faltando algo ou se as pessoas que amamos não estão sentindo 

nossa falta ou, ainda, se não as estamos incomodando.  

O seminário sobre Metodologia Qualitativa na Sociologia trouxe-me experiência 

muito boa em relação ao texto, sobre qual o método qualitativo ideal e as diferentes visões 

de cada pessoa. Mesmo após o avanço das ciências, não foi possível exterminar 

desigualdades sociais, mudanças e instabilidade do caráter humano. Aprendi nesse 

seminário que preciso traçar meu próprio horizonte para pesquisar bibliografias e utilizar 

meu conceito referente à pesquisa, sempre dialogando ou fazendo um link com os autores.  

Devemos partir com linearidade do nosso conhecimento para produzir nossa 

própria ciência, e saber que a metodologia está em tudo. A partir daí, devemos 

desenvolver nosso lado artístico, ideológico, religioso de forma não manipuladora, 

preservando sempre nossa integridade, seja na área política, literária, médica, social, de 

enfermagem. Mas são necessárias reflexões sobre a maneira como o conhecimento 

científico é produzido. Devemos atentar para alguns fatores: o que produzimos é de nossa 

total responsabilidade, não podemos generalizar, devemos evitar tomar decisões a partir 

da visão da maioria, mas, se for esse o caso, precisamos ter cautela. Temos de formar 

nossas próprias opiniões e tomar nossas próprias decisões, e, se temos o conhecimento, 
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não devemos utilizá-lo para manipular as pessoas. Devemos ser reflexivos em nossa vida 

diária, para atingir nossos objetivos. 

O resultado desta pesquisa será norteador para os profissionais da área e em prol da 

sociedade. Uma pesquisa é um conjunto de atividades orientadas e sistematizadas para a 

busca de um determinado conhecimento, transformando a prática em conhecimento 

científico de forma sistematizada frente às práticas de profissionais que nos levam a 

circunscrever, delimitar, fragmentar e analisar o que se trabalhou. Devemos reafirmar a 

importância de uma reflexão constante sobre o atuar cotidiano a partir da formulação de 

uma pergunta guia, dos cuidados biológicos e da ética, sempre com o objetivo de 

transformar a interrogação em investigação.  

A formulação do problema de pesquisa indica a dificuldade que se quer resolver, ou 

seja, a dificuldade com a qual nos defrontamos e que buscamos resolver, limitando o seu 

campo e apresentando suas características e importância de resolução. A bibliografia ajuda 

a delimitar o problema, mas também com a introdução, a justificativa e, acima de tudo, 

com os fundamentos teóricos.  

Hoje, fala-se muito em atendimento humanizado, mas, na prática, isso está muito 

distante, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte das famílias. Alguns familiares, 

quando comparecem à instituição para levar o seu ente querido (idoso) embora, 

demonstram insatisfação. Questionam os profissionais sobre como vão cuidar do idoso em 

casa, da medicação, do banho, da higiene íntima e oral, da alimentação, do lazer. Alguns, 

em um primeiro momento, demonstram indignação, expressão triste. Também precisamos 

considerar toda essa preocupação por parte do familiar, já que sabemos a posição deles na 

sociedade – são de classes sociais carentes, de baixa renda. Esse distanciamento também 

existe por parte das escolas e do poder público frente à nossa educação de um modo geral: 

como educadores, será que não estamos sendo falhos em algum momento? Algumas 

pessoas têm a visão de que o idoso vai para o hospital e não voltará mais, como o que se 

via há muito tempo. Hoje, com os avanços e as reformas públicas voltadas para o idoso, ele 

vive mais.  

Eu mesma tinha uma visão mais voltada para a assistência técnica, parte curativa 

intra-hospitalar. Trabalhei praticamente a maior parte do tempo em Unidade de Terapia 

Intensiva, foram treze anos em UTI neurológica, cardiológica e geral, e cobria folgas na 

UTI neonatal. Sempre desenvolvi uma assistência humanizada ao paciente, ao familiar e à 
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enfermagem, mas iniciei a minha participação no grupo de apoio ao familiar, ouvindo os 

relatos, as dificuldades dos familiares em prestarem uma boa assistência em domicílio ao 

ente querido, e mesmo as dúvidas sobre ter uma pessoa para cuidar desse idoso.  

Entretanto, é muito difícil quando há um idoso cuidando de outro, e isso foi o que 

me fez voltar aos estudos, mas pensei: só atingirei o meu objetivo se eu for procurar o 

conhecimento científico com afinco. Tudo isso partiu do meu cotidiano profissional, do 

meu desempenho enquanto profissional, do que constatei por observação e vivência, 

fazendo comparação com o que já sabia e minhas limitações frente ao que estava fazendo. 

Não atingiria meu objetivo se não fosse pela Gerontologia, que possui uma visão do idoso 

enquanto ser cultural e biopsicossocial. Assim, poderia desenvolver uma análise das 

questões voltadas para a importância da Geriatria com a Gerontologia a partir de um 

diálogo intensamente voltado para a senilidade, não só na área da saúde, mas também por 

falar do envelhecimento natural, das demências neurológicas ou das doenças adquiridas ao 

longo da vida. Também poderia conhecer as degradações decorrentes dessas patologias a 

partir de conhecimentos específicos para retardar essas doenças não apenas com medicação 

e, sim, interagir com o idoso com escuta e terapias.  

Já que atuo diretamente com os idosos em clínica médica e vivencio toda a 

realidade desses pacientes, presenciando as dificuldades do cotidiano, acredito que a 

educação e a conscientização das pessoas para com o envelhecimento será uma luta 

constante. Mas temos de persistir. Foi enriquecedor ver que estamos no caminho certo, 

pois não é em qualquer hospital que temos relacionamento com uma equipe formada por 

profissionais para uma assistência multidisciplinar e com uma visão não fragmentada, cujo 

objetivo é ver a pessoa em sua totalidade e contexto, conhecendo as partes de um todo. 

Esse cuidado encontra paralelo na visão de Cunha: 

 

Cuidado integral em saúde ocorre a partir de uma combinação generosa e 

flexível de tecnologias duras (equipamentos e procedimentos), leve-duras 

(uso de saberes bem-estruturados, como clínica e epidemiologia) e leves 

(relacionais, no espaço intersubjetivo do profissional e do paciente), e o 

paciente e suas necessidades seriam o ponto de partida. Nesse sentido, o 

cuidado deve ter abordagem multidisciplinar complexa, com diferentes 

saberes se interrrelacionando em busca da integralidade efetiva a que o 

paciente espera e tem direito (CUNHA, 2011, p. 4-5).  
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Em todo esse processo, ao longo do tempo da vida, alguns idosos vão perdendo 

autonomia, autoestima e, em alguns casos, perdem até as forças para lutar, devido à fase 

cronológica e às doenças crônico-degenerativas, aproximando-os da finitude, o que nos 

leva ao conhecimento de Freud:  

 

Revelamos uma tendência inegável para pôr a morte de lado, para 

eliminá-la da vida. De fato, é impossível imaginar nossa própria morte 

e, sempre que tentamos fazê-lo, podemos perceber que ainda assim 

estamos presentes como espectadores. Por isso, a escola psicanalítica 

pode aventurar-se a afirmar que no fundo ninguém crê em sua própria 

morte, ou, dizendo a mesma coisa de outra maneira, que no inconsciente 

cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade (FREUD, 

1915, p. 251).  

  

A reflexão com as pessoas sobre uma nova visão a respeito do idoso e de que forma 

auxiliá-lo a sair do lugar de coadjuvante e a exercer cidadania, porém não é fácil por causa 

de uma visão distorcida da sociedade, o que o leva à exclusão social, partindo de seus 

familiares. Como profissionais da área, podemos desenvolver um trabalho de resgate da 

autonomia com assistência direta ao paciente e à interação com a família, a enfermagem e 

a equipe multidisciplinar.  

Atuar como enfermeira assistencial diretamente com os idosos na clínica médica e 

fazer em paralelo o curso de Gerontologia fez-me sentir o imenso prazer de interagir com 

profissionais e familiares, tornando-me intimamente gratificante. Somente através deste 

espaço tenho o prazer de estudar sobre o idoso e as velhices. “Saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2013, p. 47).  

Os mestres fizeram-me descobrir um novo conhecimento voltado para os idosos 

com novas perspectivas de vida. Para alcançar uma qualidade saudável no tocante à sua 

existência com o envelhecimento normal ou patológico, eles necessitam viver bem. 

Precisamos de espaços como este, que pode trazer uma reflexão em todos os aspectos na 

vida dos idosos e de seus entes queridos.  

A partir desses ensinamentos, formei alguns conceitos, por exemplo: ninguém é 

dono da verdade absoluta, pois o que era bom ontem pode melhorar hoje, só com muita 

dedicação e uma interdisciplinaridade, fazendo parte de um todo. Ao buscar sempre o 
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diálogo, faremos a construção do conhecimento científico com a interação da vivência 

diária e a prática mediante condições que estimulem reflexão, capacidade de observação 

com visão ampla, análise crítica para formação do aluno/da pessoa/do cidadão para não 

haver fragmentação em todo o processo elaborado. Dessa forma, todos, partindo de um 

contexto, têm seu horizonte cultural. Foram colocados para nós a importância dos 

questionamentos e o que devíamos fazer, enquanto alunos, com tamanha desestrutura 

social frente à realidade desses idosos.  

No mundo em que vivemos, enfrentando diversas situações e focando ações 

efetivas, só conseguiremos o sucesso se tudo o que criarmos for com amor, carinho e 

responsabilidade. Nós mesmos estimulamos o nosso cérebro para canalizar os nossos 

conhecimentos e ser úteis a outrem, levando-os a desenvolverem seu próprio 

conhecimento. Tenho prazer em desenvolver a minha dissertação, partindo da escolha de 

um tema dentro de minha realidade, que surge da vivência prática presenciada de uma 

maneira prazerosa, tendo como base a educação formal, informal ou técnica, sempre 

exercendo a cidadania para um olhar coletivo.  

Devemos sempre trazer para discussão a importância da saúde pública para o 

idoso, respeitando seu estatuto, com direitos à inclusão em nossa sociedade, em nossa 

família nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), na delegacia do idoso, 

em repúblicas.  

  

No Estatuto do Idoso, 2012 p. 5 e 6 artigo 3°, é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  

 

Sobre esse assunto, nossos governantes demonstram pouca preocupação ou falta 

de conhecimento. O aumento de idosos ocorreu de forma significativa e é real o número 

de longevos. É preciso fazer com que eles exerçam sua cidadania em qualquer etapa da 

vida e nos espaços que possibilitem a educação. No decorrer da vida, várias coisas são 

impostas, por exemplo: futebol e política não se discutem, e idade cronológica não se 

pergunta. No Brasil, o que ainda precisa melhorar muito é a busca constante por 

informação sobre a cidadania do idoso para que ele possa ocupar seu espaço com 

dignidade e respeito. Além disso, também são necessárias pessoas aptas a lidar com ele a 
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partir de conhecimento adequado sobre o envelhecimento na contemporaneidade. 

“Esperamos que o Brasil do presente e do futuro seja um Brasil para todas as idades, 

onde os direitos sociais sejam efetivos, concretizados e pautados na dignidade da pessoa 

humana” (BERNZINS, 2012, p. 224).  

Cada um tem seu horizonte cultural, como citado anteriormente, mas não podemos 

generalizar o ser humano, já que cada um vive no seu momento, seja de prazer ou de 

frustração, alegria ou tristeza, por isso precisamos viver um dia de cada vez. Enquanto 

cidadãos, temos de fazer com que as pessoas da nossa sociedade tenham comprometimento 

com os idosos, de estar sempre perguntando para elas mesmas: será que estou exercendo a 

minha cidadania, para estar sempre desenvolvendo na prática o lado crítico/educativo? 

Independentemente do que nós fazemos, do cargo que exercemos no nosso meio 

profissional, precisamos, acima de tudo, fazer tudo com muito amor, carinho e de uma 

forma humanizada. Esse vai ser sempre um exercício contínuo e permanente de buscar 

novas formas de inovar os nossos conhecimentos.  

Voltados para a Gerontologia, primeiro temos de conhecer nosso público-alvo, 

em qual meio sociocultural ele está inserido, sempre com um olhar para um ser único. 

Por exemplo: se hoje irei falar com um grupo sobre prevenção de doenças oportunistas, 

é importante saber a quantidade de pessoas que virão para esse grupo, a partir da ficha 

cadastral da UBS e das consultas marcadas. Sei os temas que irei abordar – diabetes 

mellitus e hipertensão – e também sei o horário em que vou ministrar esse curso, já que 

o idoso vem passar em consulta com o clínico na UBS e ele sempre chega com 

antecedência de 30 minutos. Entretanto, preciso chamar a atenção desse público com 

divulgação por folder explicativo, e também preciso preparar uma aula básica em uma 

linguagem simplificada para uma população específica, pois tenho acesso ao prontuário 

e, independentemente da patologia, todos têm seu contexto social e sua inserção na 

nossa sociedade.  

A partir de um conhecimento técnico e científico, vou desenvolver as minhas 

habilidades técnicas e práticas para atender as pessoas daquela determinada região, para 

satisfazê-las dentro do seu contexto sociocultural, respeitando o estilo de vida no qual elas 

estão inseridas.  

O conhecimento não é concreto. Tudo o que fazemos ou desenvolvemos não pode 

ser feito mecanicamente, seja uma tarefa ou uma atividade, mesmo que simples e 
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cotidiana, ou ainda um discurso para um determinado grupo, nada deve ser feito com 

indiferença. Devemos ter esse mesmo olhar para nossos idosos de forma compreensiva, 

tocá-lo, ter carisma e sentimento que nos mova a compartilhar e interagir com esse sujeito 

com empatia, sendo útil no momento em que ele se encontra tão fragilizado e apreensivo, 

para intervir na superação sobre a sua identidade ou até mesmo a de seu familiar. O curso 

de Gerontologia abre um espaço educacional que promove diálogos, trocas e reciprocidade 

de conhecimentos, pela heterogeneidade e pelo respeito à formação de cada um.  

Quando paramos de pesquisar, de levar esse conhecimento como forma de 

ensino/aprendizagem e interligação contínua das produções científicas, o que aprendemos 

é sempre insuficiente. Todos os dias, temos conhecimentos novos para contestar os 

anteriores, por mais que nosso trabalho tenha rotinas, normas técnicas e protocolos, não 

devemos deixar o olhar humano desaparecer.  

Não podemos nos apegar apenas à busca de informações. Atualmente, com o acesso 

às tecnologias, temos muitas informações, mas é preciso ter posição crítica e reflexiva para 

filtrar essas informações e utilizar o que é apropriado, não descuidando da singularidade do 

paciente. “Interdisciplinaridade é a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre 

seus elementos, entretanto, de um tecido bem trançado e flexível” (FAZENDA, 2014, p. 29).  

Os profissionais hoje sabem muito sobre a doença, mas ser curado não é a única 

necessidade do ser humano. Fizemos essa reflexão e colocamo-nos frente à nossa 

sociedade voltada para o conhecimento social, de ver o ser humano na sua totalidade. A 

enfermagem, além de ser uma ciência, é uma arte que precisa ser lapidada diariamente com 

práticas, técnicas e novos conhecimentos voltados para as pesquisas, criando formas de 

capacitação e enriquecimento profissional.  

Foi relevante para termos embasamento teórico mais amplo considerarmos o 

homem como um ser social, que vive, convive e compartilha suas experiências cotidianas 

em grupo e, em qualquer etapa do ciclo vital, pode tanto se desenvolver como se modificar. 

Aqui se encontra a gênese de minha pesquisa, tendo por tema os acometidos pelo AVEI e 

pensando na Gerontologia geral e na totalidade do ser humano como um desafio e uma 

oportunidade, como comprometimento com a realidade e uma forma de conferir 

capacidade de se transformar e de ser transformado.  

Como aluna e profissional atuante na área, considerei todas as disciplinas como de 

muita importância para a minha formação, pois fazem refletir sobre a prática profissional e 
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a importância da família para o idoso. Elas também contribuíram para lançar um olhar 

crítico sobre os conflitos que podem ser verificados no ambiente familiar.  

Com o aumento crescente do número de idosos em nosso país, é necessário que 

compreendamos o processo do envelhecimento e conscientizemos os mais jovens de que é 

importante incluir o idoso na vida familiar. Muitas vezes, ele e o cuidador estão invisíveis 

ou esquecidos para algumas famílias e para os setores públicos.  

No cotidiano do meu trabalho, procuro abordar a importância de os mais jovens 

cuidarem dos mais velhos, pois geralmente o que encontramos é um idoso cuidando de 

outro. Os idosos sentem falta dos familiares, mas, muitas vezes, o fato de eles não serem 

incluídos advém do histórico de conflitos de vivência familiar ou então de 

desconhecimento sobre o envelhecimento e o cuidado adequado com essas pessoas. Na 

lida com os pacientes, enquanto profissionais de enfermagem, convivemos frequentemente 

com esses estereótipos.  

Essas orientações são de variadas naturezas e podem ajudar os familiares a entender 

os incômodos sentidos pelo idoso e as condições de internação ou não do paciente. Por 

exemplo, a irritação de um idoso pode estar relacionada ao déficit auditivo ou à 

sensibilidade ao ruído que pode aumentar com a idade. O tempo frio pode não ser tolerado 

por causa de reumatismo e problemas de pele, pois ela é a primeira defesa do organismo. O 

pólen das plantas pode prejudicar o idoso por ele ter as defesas do organismo rebaixadas, e 

a diminuição da massa muscular pode tornar os idosos expostos a fraturas.  

Ao lidar com o idoso, é preciso ouvi-lo. Muitas vezes, em consulta, os profissionais 

dirigem-se só aos familiares, ou, quando se dirigem ao idoso, os familiares não o deixam 

falar. No contexto familiar, também podem ser excluídos da interação verbal. É preciso 

estar atento para que isso não aconteça.  

Enquanto profissionais de enfermagem, podemos explicar, por exemplo, que o 

idoso come com a boca aberta por sua prótese dentária não estar ajustada adequadamente, 

ter perda da massa muscular da face, ter a coordenação motora diminuída, por questões de 

declínio cognitivo ou outras alterações fisiológicas e sociais.  

No meu dia a dia profissional, sempre ouço os auxiliares quando estão no término 

do plantão dizer que são afetados pelo fato de os pacientes que se encontram em 

dependência total não reagirem nem verbalmente quando esses auxiliares os mudam de 
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posição, realizam higiene oral, banho no leito, fazem aspiração da secreção da cavidade 

oral e traqueostomia, administram dieta via sonda ou medicação intravenosa. Quando um 

sujeito está sobre um leito, necessitando de cuidados totais, ele também afeta o profissional 

que cuida dele e este também precisa de apoio para enfrentar essa situação em que não se 

estabelece um vínculo interativo.  

A vida não é o que se passa apenas em cada sujeito, mas, principalmente, o que se 

passa entre os sujeitos, nos vínculos que se constroem, no afetar e ser afetado.  

 

“Mas os velhos são os guardiões do passado, por que nós é que temos de 

lutar por eles? Porque foram desarmados” e comenta que, ao mostrá-lo, 

Ecléa Bosi “deixa exposta uma ferida aberta em nossa cultura: a velhice 

oprimida, despojada e banida”.  

  

O curso de Gerontologia abre um espaço educacional que promove o diálogo, a 

troca de conhecimentos, a heterogeneidade e o respeito à formação de cada um. Aprendi 

que velhice não é tempo de extensão e, sim, tempo de intensidade. Precisamos criar novas 

formas de viver com as limitações da idade. Não se trata de conformidade, mas de 

enfrentamento. Velhice é dizer sim à vida e viver cada fase dela com intensidade. 

Na unidade em que trabalho, observei que houve um crescimento das doenças 

crônico-degenerativas nos pacientes acometidos por AVEI, ocasionando o aumento do 

número de pessoas em busca de melhorias de saúde. 

Foi então que realizei uma pesquisa em todas as revistas Kairós publicadas entre 

1998 e 2014. De início, meu interesse era somente buscar assuntos ou publicações sobre os 

temas relacionados a minha pesquisa: uma visão gerontólogica de idosos acometidos por 

acidente vascular encefálico, para ver como os trabalhos estavam sendo desenvolvidos 

devido ao crescimento de pacientes com doenças cardiovasculares. Sobre o tema 

específico, pouco encontramos, mas evidentemente as questões gerais do envelhecimento 

são abordadas nas publicações. 

De fato, o Brasil vem enfrentando o envelhecimento da população, como um 

desafio para nós frente aos cuidados e à responsabilidade dos familiares e da sociedade, de 

uma forma humanizada e na sua totalidade. Por mais que eu tenha, na unidade de 

internação, vários idosos com os mesmos diagnósticos ou que tomem as mesmas 
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medicações, cada qual tem todo seu contexto de história de vida e suas particularidades, 

cultura e religião que devem ser respeitadas individualmente na sua totalidade.  

 

O primeiro alerta sugere o devido cuidado, diria mesmo, um sutil 

manuseio intelectual, com os termos que, juntos, dão o título deste 

fragmento: cultura, cognição e complexidade, que, mais que três 

conceitos mestres que explicam a totalidade do processo educacional, os 

três vocábulos e de retroação, que ultrapassa em qualquer direção, 

qualquer cadeia de causalidade entre eles (MORIN, 1996, p. 31).  

 

Foi muito importante compartilhar conhecimentos e orientar os familiares dos 

pacientes quanto aos cuidados de higiene corporal sobre esses idosos, pela troca de 

conhecimentos e pela discussão aberta ao diálogo, com os quais nos enriquecemos a cada 

dia, tornando-nos profissionais aptos na lida com o ser humano, respeitando todo o 

processo da vida.  

Os novos paradigmas demográficos possibilitaram-me trazer a meu trabalho o tema 

do envelhecimento populacional, que está acontecendo antes de o estado brasileiro resolver 

as necessidades sociais básicas, como educação e saúde, e que entrou na agenda das 

políticas públicas, trazendo benefícios para o idoso.  

O envelhecimento ativo, por outro lado, é um tema mundial crescente, que se 

enquadra na área social, categoria que lhe permite o multidimensional, aprofundar das 

atividades sociais assumidas pelas pessoas idosas e sua importância ao favorecer o bem-

estar pessoal. O idoso passa a ser protagonista da vida dele, valorizando o cuidado em si e 

trazendo-nos os pilares fundamentais do envelhecimento ativo, como saúde, participação 

social formal e informal, e segurança.  

Sem saúde, é muito complicado pensar em participação social. As pessoas com 

mais idade, pela sua experiência, saber vivenciado e contribuições, são indispensáveis à 

sociedade e às famílias, e não se pode desperdiçar esse enorme ganho em anos de vida. Em 

geral, a preocupação com o idoso é mundial e houve aumento da quantidade de longevos, 

isso é fato, seja em um país desenvolvido ou subdesenvolvido.  

 Qual é a inserção desse idoso nas políticas de saúde e na nossa sociedade? O que 

temos de fazer enquanto alunos na Universidade? Para mim, estar aprendendo e 

reaprendendo é sempre conhecimento contínuo.  
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O conhecimento frente à necessidade do ser humano como um todo, tendo uma 

visão não fragmentada e humanística na prática e respeitando as necessidades básicas do 

ser humano em todos os níveis de atenção foi preconizado por Wanda de Aguiar Aorta 

(1979) e Maslow, entre outros.  

“Um dos aspectos mais importantes da mente humana é a linguagem que emprega 

para entender o mundo, comumente chamada de língua quando associada a uma 

comunidade linguística particular” (RIBEIRO, p. 37). Língua e cultura são interligadas, 

assim, não se pode falar da realidade do idoso sem levar em conta a história dele no 

contexto em que está inserido, com uma visão integral holística e humanística, respeitando 

todo o seu meio cultural, biopsicossocial e linguístico. Existem muitas definições para 

cultura, elas variam e ainda há diversos questionamentos, pois são vários os modos para 

interpretar o mundo.  

A Antropologia vê o ser humano como um todo, no grupo, na comunidade, na 

sociedade e em família, com alguns pontos comuns e algumas diversidades. Devemos, em 

primeiro lugar, respeitar as pessoas acima de qualquer conhecimento, e respeitar a si 

próprio também, considerando hábitos, costumes, religião, local em que se está inserido, 

classes sociais e econômicas. Todas as culturas produzem um sistema médico, portanto o 

nosso não é o único, existem vários sistemas especificamente para tratamento do corpo. As 

crenças e valores das diferentes pessoas em relação ao corpo, aos cuidados, à saúde e à 

doença são outros tantos aspectos a serem considerados.  

Em sociedades como a nossa, o tema da morte é quase tabu. A consequência disso é 

que o homem deixa de se preparar para a morte, esquecendo-se de todo o processo 

biológico, enquanto o profissional busca incessantemente a “cura para a morte”. O que 

ocorre na atitude experimental, mas dialogando com a razão, pode levar a emergir uma 

“intuição fulgurante” que gere um novo progresso.  

Como profissional, de fato, todos os dias vivencio a morte, que, entretanto, costuma 

ser vista como fracasso pelos profissionais de saúde, como se para ela houvesse cura. “O 

homem vive, sente e verifica em si a contradição, o contrário da lógica, recebe como 

evidência a indecisão, o que é contrário a uma teorização global” (HAGUETT). A 

tendência é ver a ciência como algo sagrado: “A ciência não é redutível ao não dito, mas o 

não dito também não é redutível à ciência” (HAGUETT). O não dito refere-se ao que é 

omitido em favor de um poder da ciência que se apoia no “princípio de não-contradição e 
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de causalidade” respaldado por uma pretensão à verdade, deixando de lado a ética (o que é 

desejo não pode ser tomado como realidade) e a estética (que transforma o desejo em 

realidade), ou seja, o que é calado é a morte enquanto sofrimento pungente que se opõe à 

onipotência do saber.  

A partir do aprendizado com todas essas disciplinas, realizei a produção de vários 

seminários e artigos em todos os semestres, todos citados acima, e apresentados em sala de 

aula. Estou tendo a oportunidade de ampliar meus conhecimentos e também de me 

certificar que o conhecimento multidimensional e interdisciplinar é muito importante e 

enriquecedor. Não está sendo fácil, tenho de dispensar mais tempo para me dedicar aos 

estudos, mas tenho a percepção de estar desenvolvendo meu potencial cognitivo e 

educativo no mestrado durante a elaboração de minha dissertação com autenticidade. Para 

isso, estou me baseando no conhecimento científico tanto para mim quanto frente à nossa 

sociedade, onde trabalho e faço parte do Grupo de Apoio à Alta. Todos os dias, estou me 

aperfeiçoando e reflito sobre o envelhecimento e as condições sociais dos idosos em todas 

as esferas, e também sobre como é importante respeitá-los em sua totalidade.  

 

Este é precisamente o papel da interdisciplinaridade, que não nasce de 

geração espontânea, mas resulta de uma construção consciente do 

conhecimento e dos saberes. Não é difícil concluir que o saber 

interdisciplinar é estritamente científico, possivelmente acrescido de 

graus a mais de cientificidade (COIMBRA, 2000, p. 66).  

 

O curso de Pós-Graduação em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo está sendo muito valioso para o meu conhecimento científico e prático. 

Antes de iniciá-lo, tinha a preocupação de cuidar bem dos pacientes, mas era uma visão 

bem técnica e aplicada de, por exemplo, fazer um curativo bem feito. Quando comecei a 

desenvolver meu trabalho em clínica médica, percebi a rotatividade de clientes e a 

preocupação das famílias em levar seus entes queridos de alta hospitalar. O olhar para o 

semblante triste do idoso frente à realidade e às incertezas, fez-me perceber a 

necessidade de especializar-me em Gerontologia e trazer um novo olhar para os 

profissionais e as famílias a respeito do idoso.  

 Aprecio o Programa de Mestrado em Gerontologia Social da PUC-SP, pois até o 

momento está sendo de realização profissional e pessoal, para poder avançar meu 

conhecimento científico diante de tantas dificuldades e obstáculos enfrentados até aqui. 



27 

Meu retorno à vida acadêmica não foi muito fácil e nem o está sendo, pelo excesso de 

trabalho, por ter duas crianças pequenas, etc. Mas o retorno pessoal é magnífico por cada 

palavra, cada linha, sendo fruto de muita realização.  

Cursar o Mestrado em Gerontologia foi um desafio para mim, atuante na área da 

saúde como enfermeira assistencial, na lida direta com os idosos. Foi uma forma de 

transformação de todo aquele conhecimento técnico adquirido ao longo de tantos anos no 

cuidado humano para a volta ao conhecimento científico. Foi por meio desse espaço que 

pude abrir um leque para novos horizontes, que não conhecia, e a partir dos quais comecei 

a reformular alguns conhecimentos específicos e reflexões, por meio de leituras para 

desconstruir alguns conceitos. Nos primeiros dias de aula, eu ouvia falar de autores que eu 

desconhecia. Foi uma surpresa fazer essa desconstrução de alguns conceitos, seguida de 

uma nova reconstrução. Foi uma transformação.  

A partir de todas as disciplinas, apenas ampliei meus conhecimentos científicos 

sobre cuidar ou prestar uma boa assistência, bem como sobre as disciplinas voltadas para 

o contexto das velhices, mostrando-me o tamanho da responsabilidade que temos com 

nossa sociedade, e também de atuar como educadora nessa sociedade com tamanha 

desigualdade social.  

Segundo Rodrigues e Rauth (2006, p. 191), “envelhecer num país com tantos 

problemas sociais, econômicos e estruturais a resolver constitui-se em grande desafio para 

os indivíduos, para o conjunto da sociedade e para o governo no sentido de oferecer 

condições qualificadas para o prolongamento da vida”.  

 

 

2.1 Apresentação do estudo de caso 

 

 

É no contexto acima delineado que se insere minha pesquisa, desenvolvida no 

Programa de Gerontologia Social da PUC-SP. Em meu trabalho, desenvolvo um estudo de 

caso com uma idosa acometida por AVEI. Trata-se de um estudo longitudinal que 

acompanha a paciente desde o período de internação em uma instituição pública de saúde 
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do Sistema Único de Saúde (SUS) e se estende até a assistência domiciliar, intentando 

trazer subsídios teóricos para iluminar a prática da enfermagem e promover as adaptações 

necessárias às novas condições de vida dos pacientes após o surgimento da patologia.  

 A escolha do tema da investigação, o AVEI, foi motivada pela frequência de 

ocorrência dele e pelas sequelas neurológicas que provoca. Na unidade hospitalar pública 

de média complexidade em que trabalho, essa patologia lidera as causas de morte, 

acometendo principalmente pessoas acima dos cinquenta e cinco anos e provocando 

maiores agravos após os sessenta e cinco anos de idade.  

Para este estudo, utilizei a metodologia de revisão bibliográfica, incluindo, via de 

regra, observação, escuta qualificada, entrevistas, fotografias e resumo de alta hospitalar. 

Desse modo, a questão sobre o “caso” ser não “típico”, isto é, representativo de uma 

população determinada, parceria completamente inadequado, já que cada caso é tratado 

como único. Como se coloca, então, o problema da generalização neste tipo de 

investigação? Acreditamos, contudo, que o estudo de caso pode iluminar o entendimento 

generalizado da patologia. Para tratar dos aspectos gerais, iniciaremos e conceituaremos o 

AVEI, abordando em seguida a sua fisiopatologia, suas manifestações clínicas, seu 

diagnóstico e seu tratamento, para mergulhar depois no estudo de caso. 

Destacaremos a assistência da enfermagem, buscando melhorias para os cuidados 

prestados ao paciente, fundamentados no processo da sistematização (ANDRÉ, 1984).  

 

Deste modo, a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é fundamental por contribuir para melhora na 

qualidade da assistência de enfermagem (MARQUES & CARVALHO, 

2005), para a caracterização do corpo de conhecimentos da profissão 

(Jesus, 2002) e por trazer implicações positivas para o paciente e para a 

equipe de enfermagem (MENDES & BASTOS, 2003) (TANNURE & 

PINHEIRO, 2013, p. 10).  

 

Vivemos o “século do envelhecimento”, conforme salienta Kalache (2012). Dada 

essa configuração, há por parte da enfermagem, campo em que atuo, e de outros 

profissionais da área da saúde, uma preocupação com os grandes desafios que o 

envelhecimento populacional traz. A mudança na faixa etária mundial é o resultado da 

melhora das condições de vida da população e do acesso à saúde pública. Muitos países já 
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experimentam o envelhecimento populacional e prevê-se que, nas próximas décadas, essa 

será a realidade demográfica mundial.  

O envelhecimento humano representa grandes desafios não só para os 

profissionais da saúde, mas também para aqueles concernidos com o estabelecimento de 

políticas sociais. 

A enfermagem, na participação do Grupo de Apoio à Alta, pode exercer um papel 

relevante na prestação de orientações sobre promoção da qualidade de vida. É bem verdade 

que, para GONZÁLEZ (1993), é difícil conceituar qualidade de vida, mas ela pode sofrer 

influência de valores culturais, éticos e religiosos, bem como de valores e percepções 

pessoais. O termo qualidade de vida tem recebido uma variedade de definições ao longo 

dos anos. É possível, entretanto, basear-se em três princípios fundamentais: capacidade 

funcional, nível socioeconômico e satisfação. O Grupo de Apoio a Alta não se refere 

apenas aos cuidados, mas também à prevenção do AVEI e de outras doenças do 

envelhecimento em geral, contribuindo para a redução dos fatores de risco durante a 

internação e no momento da alta hospitalar. As orientações são necessárias para garantir 

promoção de autonomia. A autonomia, entendida como principio ético, é uma forma de 

liberdade pessoal baseada no respeito pelas pessoas, no qual os indivíduos têm o direito de 

determinar seu curso de vida enquanto esse direito não infringir a autonomia dos outros. É 

salientado que, para ser autônomo, o individuo deve ser capaz de pensar racionalmente e se 

autogerenciar, caso contrário, sua capacidade para a tomada de decisões estará 

comprometida e, portanto, deverá ser realizada por outra pessoa. A autonomia inclui ainda 

liberdade de escolha, de ação e autocontrole sobre a vida, portanto podemos considerar que 

a autonomia está diretamente relacionada à capacidade do individuo em ser dependente ou 

independente na realização das suas atividades de vida diária. 

O envelhecimento populacional em parte se deve pela transição demográfica da 

diminuição da taxa de fecundidade somada à queda da mortalidade e aumento da 

expectativa de vida. Espera-se que as políticas públicas garantam aos cidadãos idosos a 

dignidade humana e a defesa dos seus direitos fundamentais (FORTES, 2004, p. 51).  

De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2012, p. 2), a 

pessoa idosa passou a manifestar novas necessidades de autonomia, mobilidade, acesso a 

informações, serviços, segurança e saúde preventiva. Nos últimos trinta anos, foram 

disponibilizados instrumentos legais para garantir proteção social e ampliação de direitos 
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às pessoas idosas no intuito de atender a essas novas expectativas, em um esforço conjunto 

de vários países.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta no seu relatório de 

2010 que o número de idosos dobrou nos últimos 20 anos no Brasil. Sabe-se que a 

tendência de envelhecimento da população brasileira 

 

cristalizou-se mais uma vez na nova pesquisa do IBGE. Os idosos – 

pessoas com mais de 60 anos – somam 23,5 milhões dos brasileiros, mais 

que o dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária contabilizava 

10,7 milhões de pessoas. Na comparação entre 2009 (última pesquisa 

divulgada) e 2011, o grupo aumentou 7,6%, ou seja, mais 1,8 milhão de 

pessoas. Há dois anos, eram 21,7 milhões de pessoas.  

Ao mesmo tempo, o número de crianças de até quatro anos no país 

caiu de 16,3 milhões, em 2000, para 13,3 milhões, em 2011 (BRASIL, 

2012, p. 2).  

 

 O Brasil, assim como outros países, vem se deparando com o aumento da 

população idosa. Define-se pessoa idosa escolhendo algum critério ou ainda conjugando 

mais de um, como o cronológico, o psicobiológico (médico), o social ou o legal. Este 

ultimo prevê como ser idoso aquele com idade superior a 60 anos (Art. 1° da lei 10. 

741/2003), mas não é correto se ater apenas ao critério legal, que é excessivamente rígido e 

nem sempre coincide com a realidade (LARA & STANCIOLI), situação que fomenta a 

necessidade de investimento por parte das esferas públicas e privadas em programas que 

tenham por objetivo superar carências e fragilidades. Para se definir fragilidade, também 

existem várias possibilidades: para gerontologia e geriatria, por exemplo, indica a condição 

das pessoas idosas que apresentam alto risco para quedas, hospitalização, incapacidade, 

institucionalização e morte dessa população. Estudos que abordem cientificamente tópicos 

de relevância para essa população podem apresentar desdobramentos com impacto positivo 

para essa população.  

Segundo KALACHE (2012, p. 5), 

 

Vivemos o “século do envelhecimento”. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) reconhece que o envelhecimento é resultado do sucesso 

dos investimentos das políticas públicas na vida dos cidadãos. Por isso, 

prioritariamente, o envelhecimento humano deve ser considerado como 

um grande triunfo, mas ainda traz grandes desafios para as políticas 
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sociais. Espera-se que as políticas públicas garantam aos cidadãos idosos 

a dignidade humana e a defesa dos seus direitos fundamentais.  

 

Enquanto profissional atuante na área da enfermagem na lida com idosos que foram 

acometidos pelo AVEI, percebi a necessidade da criação de estratégias específicas para 

melhorar a qualidade à assistência, não só ao paciente, como acolher os familiares.  

 

Sendo a enfermagem uma ciência humana, de pessoas e experiências com 

campo de conhecimento, fundamentações e práticas do cuidar dos seres 

humanos que abrange do estado de saúde aos estados de doença, mediada 

por transações pessoais, profissionais, cientificas, estéticas e políticas 

(LIMA, 2010, p. 22).  

 

Motivada pela vivência e pela meta de melhorar a assistência a esses pacientes e 

familiares sobre procedimentos e cuidados que deveriam manter após alta hospitalar, 

encontrei apoio por parte da supervisora de enfermagem, da assistente do serviço social e 

do médico clínico. Com a criação do grupo pelo serviço social, juntos passamos a acolher 

outros profissionais da saúde, como fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, 

farmacêuticas e familiares dos idosos internados ou em alta hospitalar.  

A criação do grupo implementou de maneira eficaz diretrizes do SUS que 

regulamentam a prática do atendimento ao paciente. De acordo com a Lei N° 8080, 19 de 

setembro de 1990, capítulo II. art. 7° que rege os Princípios e Diretrizes,  

 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; (...) 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; (...) 
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VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 

VIII - participação da comunidade; (...) 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 

meios para fins idênticos. 

 

Os idosos acometidos por AVEI são expostos a um alto risco de mortalidade, 

além de apresentarem incapacidades para compreensão e expressão, limitações físicas e 

emocionais na fase aguda. Existem ainda os riscos sociais por perda da qualidade de vida 

em longo prazo, e também a possibilidade de recorrência da patologia, incidência de 

outras doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio (IAM), uma vez que 

estão expostos a inúmeros fatores de risco comuns para essas doenças e dependem dos 

familiares cuidadores.  

Faz-se necessária atuação da equipe de enfermagem e os desdobramentos que 

envolvem os cuidados, tanto para a enfermagem quanto para os idosos que em certos 

momentos de suas vidas estão em cima de um leito, para orientação à manutenção da 

segurança física e de uma nutrição adequada.  

Como tentativa de promover a redução da ansiedade, a melhoria da comunicação, o 

autocuidado para as atividades da vida diária, a satisfação das necessidades da pessoa em 

relação à socialização, à privacidade e ao controle dos distúrbios, solicitam-se cuidados 

profissionais de enfermagem e de seus familiares cuidadores de forma humanizada.  

Por outro lado, para Perlini, Mancussi & Faro (2005, p. 155),  

 

a permanência de sequelas incapacitantes, impondo aos pacientes 

limitações motoras, sensitivas, sensoriais, de compreensão e 

expressão dos pensamentos pode alterar a dinâmica da vida dessas 

pessoas, não só pelas sequelas físicas que restringem as atividades da 

vida diária e tornam-nas, muitas vezes, dependentes de terceiros para 

movimentar-se e agir com maior ou menor independência, mas 

também por comprometerem suas possibilidades de administrar a 

vida pessoal e familiar.  
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É de suma importância que os familiares dos idosos afetados por AVEI sejam 

alertados sobre as limitações desses pacientes e recebam orientações para lhes proporcionar 

melhores condições de saúde e de vida. O atendimento hospitalar ao idoso envolvendo seus 

familiares requer pesquisa, diálogo, políticas públicas eficazes e fiscalizadoras, uma efetiva 

participação familiar e um real grupo de apoio, pois jamais pode ser oferecida ou ministrada 

por apenas um profissional (LACERDA & OLINISKI, 2004).  

Existem várias opções de tratamento para o AVEI, mas a principal ainda é a 

prevenção, como, por exemplo:  

● Identificar e tratar os fatores de riscos, como a hipertensão arterial 

sistêmica, aterosclerose, controle do diabetes mellitus, colesterol elevado; 

mesmo que este paciente já esteja acometido, ele deve se atentar para 

prevenção de futuros AVEIs; 

● Evitar o tabagismo e o etilismo, reconhecendo e tratando os problemas 

cardíacos, e tendo alimentação saudável;  

● Articular um trabalho de apoio à alta para promoção da saúde com vistas a 

melhorar a qualidade de vida dos idosos acometidos por AVEI, com ou 

sem limitação.  

No entanto, somente com a conscientização das pessoas a partir da educação efetiva 

é que se podem minimizar os agravos à saúde. Muitos familiares cuidadores não sabem 

lidar com o retorno ao lar dos pacientes acometidos pelo AVEI após a alta hospitalar. É 

necessário que haja, por parte dos profissionais de saúde, maior atenção com os familiares 

cuidadores nessa fase de adaptação do paciente, que se torna difícil porque transforma a 

rotina e a vida das pessoas envolvidas, como pude observar em minha experiência como 

enfermeira assistencial e em conversas com familiares das pessoas acometidas pelo AVEI.  

Diante da alta incidência de AVEI na população idosa no Brasil e do diferencial 

que um acompanhamento de familiares cuidadores que vise à promoção de segurança, 

independência e socialização dos pacientes após AVEI, a pesquisa sobre a assistência a ser 

oferecida a esses idosos reveste-se de importância.  
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2.2 Definição do problema da pesquisa 

 

 

 Em um cenário socioeconômico desfavorável, o envelhecimento da população foi 

incluído nas agendas das políticas públicas como um desafio a ser enfrentado da mesma 

forma que outras mazelas, como pobreza, exclusão, violência, que se inter-relacionam e se 

intensificam. O resultado tem se traduzido no desenvolvimento de políticas públicas para 

atender às demandas desse segmento por saúde, assistência social, educação, cultura, lazer 

e integração social, embora essa garantia no plano formal depare-se com dificuldades em 

sua implementação (PRADO, 2006).  

Diante do exposto acima, define-se que, pelo próprio declínio funcional, o idoso 

com ou sem limitação necessita de cuidados. Em casos de idosos acometidos por AVEI, a 

situação é ainda mais complexa, sobretudo nos países ocidentais, entre eles o Brasil, em 

virtude da existência de visões estereotipadas que revelam a falta de conhecimento sobre o 

envelhecimento e a qualidade de vida do idoso.  

Esta pesquisa visa a responder como uma idosa acometida por AVEI foi atendida e 

conduzida na internação e após a alta hospitalar, através da realização das reuniões 

promovidas pelo grupo formado pelos pacientes internados e com a participação ativa dos 

profissionais de enfermagem da unidade e de seus familiares cuidadores. Também foi 

verificada a recuperação em relação às suas necessidades humanas básicas, suas 

limitações, déficit neurológico e condições de vida no seu meio familiar e social.  

Considera-se Karsch (2003 p. 864): 

 

 O cuidador familiar do idoso incapacitado precisa ser alvo de orientação 

de como proceder nas situações mais difíceis, e receber em casa 

periódicas visitas de profissionais, médico, pessoal de enfermagem, de 

fisioterapia e de outras modalidades de supervisão e capacitação.  

 

Em outras palavras, o paciente acometido pelo AVEI, na fase aguda da doença, 

vê-se limitado para exercer as atividades da vida diária e comumente sente-se fragilizado, 

inútil, incapaz, com incertezas e negatividade. Diante desse estado afetivo, torna-se 
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difícil o trabalho da assistência domiciliar que possa levar ao enfrentamento das 

dificuldades e ao autocuidado. 

Enquanto profissional da saúde, temos de orientar quanto aos cuidados aos idosos 

incapacitados em residência, e devemos considerar também as mudanças biopsicossociais 

e econômicas, não apenas a patologia em si.  

Dessa forma, o envelhecimento com dependência gera significados particulares, 

que dentro de um cenário histórico, social, político, econômico e cultural, precisam ser 

analisados e esclarecidos (KARSH,2003).  

 

 

2.3 Objetivo da pesquisa 

 

 

 O objetivo principal desta pesquisa é realizar um estudo de caso com uma idosa 

acometida por AVEI, com o intuito de monitorar desde a entrada dela na clínica médica até 

pós-alta, bem como monitorar também os profissionais de enfermagem e o familiar 

cuidador quanto às necessidades humanas básicas.  

Ao considerar a demanda especifica dessa pessoa e do seu quadro com suas 

limitações e os déficits neurológicos, buscam-se estratégias para promover a qualidade de 

vida tanto socialmente como no seu meio familiar. Acreditamos que, por meio deste estudo 

de caso, poderemos auxiliar outros quadros semelhantes.  

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo as seguintes ações: 

● Humanizar o atendimento adequado e eficiente aos idosos pela equipe de 

enfermagem e pelo Grupo de Apoio à Alta; 

● Orientar o paciente e seu acompanhante quanto à continuidade do 

tratamento fora da unidade hospitalar; 

● Avaliar, a partir da aplicação de um questionário, o impacto das limitações 

na qualidade de vida; 
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● Propor estratégias com procedimentos que tornem essa paciente mais 

autônoma, recuperando, assim, sua autoestima e, consequentemente, 

levando-a a ser menos dependente do seu familiar cuidador; 

● Desenvolver estratégias de enfermagem, buscando ações mais humanas e 

eficazes no atendimento, acompanhamento e continuidade do tratamento da 

idosa durante a internação e após alta hospitalar.  

 

 

2.4 Justificativa 

 

 

As doenças vasculares encefálicas estão entre as principais causas de morte. A 

expressão doenças cerebrovasculares denota qualquer anormalidade do cérebro provocada 

por um processo patológico dos vasos sanguíneos e essas doenças constituem o distúrbio 

neurológico mais prevalente em termos de morbidade e mortalidade (COTRAN, KUMAR 

& COLLINS, 2000).  

A sigla AVE (Acidente Vascular Encefálico) é atualmente mais utilizada do que a 

antiga AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas a doença também pode ser denominada 

derrame cerebral, já que não é incorreto usar os dois termos anteriores. De acordo com 

Ruzzon (s.d.):  

 

A mudança na terminologia ocorreu porque o “cérebro” é a designação de 

uma das partes do encéfalo, a qual não inclui o tronco encefálico nem o 

cerebelo. Se utilizarmos o termo AVC, estaremos excluindo cerca de 

20% dos casos que comprometem o tronco encefálico e/ou o cerebelo.  

  

Mas segundo Gagliardi (2010), a sigla AVC é muito bem reconhecida, de fácil 

assimilação e raramente confundida com outras doenças. Seria o “Acidente Vascular 

Cerebral”, quando se dirigir ao público especializado e “derrame” quando for voltado ao 

público leigo. No decorrer do trabalho, citarei a última alteração, sendo esta o AVE – 

“Acidente Vascular Encefálico”.As doenças encefálicas causam agravos importantes e 

comprometimentos aos idosos e custos à saúde pública elevados, principalmente os 
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acometidos por AVEI, sendo um número maior, conforme dados internacionais 

(BRUNNER & SUDDARTH, 2005, p. 1997): 

Libanio (2008) afirma que AVE é a designação clínica empregada para tais 

distúrbios, especialmente quando os sintomas começam de forma aguda. Da perspectiva 

clínica, as doenças vasculares cerebrais podem ser divididas em três categorias principais: 

trombose, embolia e hemorragia. É uma classificação fecunda, uma vez que o manejo das 

pessoas é distinto em cada um desses grupos. Já do ponto de vista da fisiopatologia e da 

anatomia patológica, podem-se considerar as doenças vasculares cerebrais como dois 

processos: i) hipóxia, isquemia e infartos resultantes de comprometimento do suprimento 

sanguíneo e da oxigenação do tecido do Sistema Nervoso Central (SNC); ii) hemorragia 

em decorrência da ruptura de vasos do Sistema Nervoso Central (SNC).  

Segundo Ruzzon (s.d.), o AVE deriva de um déficit neurológico súbito e específico, 

“sendo um aspecto repentino do déficit neurológico (segundos, horas ou poucos dias) que 

caracteriza o distúrbio como sendo vascular”.  

Por ser um distúrbio neurológico repentino, há dificuldade da aceitação por parte do 

idoso que foi acometido pelo AVEI e também do seu familiar em aceitar as dificuldades 

tão repentinas, tornando-se uma doença de grandes proporções pelo seu comprometimento 

neurológico e a necessidade para manter uma qualidade de vida diária independente.  

Segundo Perlini (2005, p. 155): 

 

O AVE é uma das doenças graves no Brasil, gerador de incapacidades 

crônicas, com perda da independência e, muitas vezes, da autonomia, o 

que pressupõe a necessidades de alguém que auxilie o paciente nas suas 

dificuldades e desempenho das suas atividades diárias.  

  

Os idosos que sobrevivem a um AVEI, em geral, requerem cuidados especializados 

proporcionados por uma abordagem de enfermagem, de toda a equipe multidisciplinar com 

uma visão gerontológica e da sequência do tratamento pós-internação realizado pelos 

familiares para os cuidados básicos e a continuidade desse tratamento, principalmente pelo 

familiar cuidador.  

A escolha desse tema fundamenta-se na busca por possibilitar aos idosos 

acometidos de AVEI uma abordagem e tomadas de decisões mais eficientes, de forma 
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continuada e humanizada dentro e fora do ambiente hospitalar, procurando, assim, reduzir 

substancialmente os fatores de risco e os novos agravos quanto aos tipos, às sequências e 

às sequelas. Esse trabalho deve ser realizado por meio da educação permanente com a 

visão do ser humano na sua totalidade e da conscientização da população, partindo dos 

impactos observados cotidianamente no Grupo de Apoio à Alta na vida dos idosos 

acometidos pelo AVEI e no convívio entre os seus familiares após a alta, além do contínuo 

enfrentamento com sua realidade e nas tantas mudanças repentinas que os afetam em sua 

vida cultural e biopsicossocial.  

 

 

2.5 Envelhecimento e humanização 

  

 

O envelhecimento da população espelha melhorias na qualidade de vida e pode ser 

considerado uma das maiores conquistas culturais no processo de humanização de um 

povo. De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações),  

 

uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um 

crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050. [... ] Em 2050 pela 

primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Em 

2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11, 5% 

da população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em 

menos de dez anos e mais que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de 

pessoas ou 22% da população global (BRASIL, 2012, p. 1).  

 

Destaca-se, nesse sentido, a feminilização da velhice: 
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Tabela 1 - População idosa por sexo 

 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 1.  

 

Figura 1 - Número de idosos cresce 55% em 10 anos e representam 12% da população 

 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 2.  

 

 

 

  



40 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Acidente Vascular Encefálico Isquêmico 

 

 

3.1.1 CONCEITO E FATORES DE RISCO NO ACOMETIMENTO DO AVEI 

 

 

Os acidentes vasculares encefálicos são subdivididos em cinco tipos diferentes, de 

acordo com sua etiologia: trombose de artéria de grosso calibre (20%), trombose de artéria 

perfurante de pequeno calibre (25%), acidente vascular encefálico embólico cardiogênico 

(20%), criptogênico (30%) e outros (5%).  

Os acidentes vasculares encefálicos trombóticos de artérias de grosso calibre são 

decorrentes de placas ateroscleróticas nos grandes vasos sanguíneo do cérebro. A formação 

de trombo e a oclusão no sítio da aterosclerose resultam em isquemia e infarto. Um ou 

mais vasos constituem o tipo mais comum de acidente vascular encefálico isquêmico. 

Os acidentes vasculares encefálicos trombóticos de pequenas artérias perfurantes 

afetam um ou mais vasos e constituem o tipo mais comum de acidente vascular encefálico 

isquêmico. Esses acidentes vasculares encefálicos também são chamados de acidentes 

vasculares encefálicos lacunares por causa da cavidade que é criada quando o tecido 

encefálico infartado desintegra.  

Os acidentes vasculares encefálicos embólicos cardiogênicos estão associados às 

arritmias cardíacas, usualmente à fibrilação atrial. Os êmbolos originam-se do coração e 

circulam até a vasculatura cerebral, mais amiúde até a artéria cerebral média esquerda, 

resultando em acidente vascular encefálico. Os acidentes vasculares encefálicos 

embólicos podem ser evitados pelo uso da terapia com anticoagulante em pacientes com 

fibrilação atrial.  

As duas últimas classificações dos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos 

são as do tipo criptogênico, que não possuem uma etiologia conhecida; e outros 
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acidentes vasculares encefálicos, devido a causas como o uso da cocaína, 

coagulopatias, enxaqueca e dissecção espontânea das artérias carótidas ou vertebrais 

(HOCK, 1999; SCHIEVINK, 2001).  

 O AVE acomete, principalmente, pessoas acima dos 55 anos de idade, ou seja, 

principalmente a população mais idosa, a qual, no Brasil, segundo dados do censo 

demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, vem aumentando nas últimas décadas: de 4,8% 

em 1991, a porcentagem da população brasileira com mais de 65 anos passou para 5,9% 

em 2000 e chegou a 7,4% em 2010.  

  

 

3.1.2 FISIOPATOLOGIA DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 

 

Em um AVEI, existe a ruptura do fluxo sanguíneo cerebral devido à obstrução de 

um vaso sanguíneo. Essa ruptura inicia uma complexa série de eventos metabólicos 

celulares, referida como a cascata isquêmica, cujo início é marcado pela queda do fluxo 

sanguíneo cerebral para abaixo de 25ml/100g/min. Nesse ponto, os neurônios não podem 

mais manter a respiração aeróbica, então as mitocôndrias devem mudar para a respiração 

anaeróbica, o que gera grandes quantidades de acido láctico, provocando uma alteração no 

nível de pH. Tal mudança de respiração para uma menos eficiente também torna o 

neurônio incapaz de produzir quantidades suficientes de trifosfato de adenosina (ATP) para 

abastecer os processos de despolarização. Dessa maneira, as bombas de membrana que 

mantêm os equilíbrios eletrolíticos começam a falhar e as células param de funcionar.  

No início da cascata, existe uma área de baixo fluxo sanguíneo cerebral, referida 

como a região de penumbra, ao redor da área do infarto. A região de penumbra é o tecido 

cerebral isquêmico que pode ser salvo com a intervenção adequada. A cascata isquêmica 

ameaça as células na penumbra, porque a despolarização da membrana da parede celular 

leva a um aumento no cálcio intracelular e à liberação de glutamato (HOCK, 1999). A área 

de penumbra pode ser revitalizada através da administração de ativado do plasminogênio 

tecidual (t-PA), e o influxo de cálcio pode ser limitado com o uso de bloqueadores dos 

canais de cálcio. O influxo de cálcio e a liberação de glutamato, quando prosseguem, 
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ativam inúmeras vias lesivas, as quais resultam na destruição da membrana celular, 

causando liberação de mais cálcio e glutamato, vasoconstrição e geração de radicais livres. 

Esses processos aumentam a área de infarto para dentro da penumbra, estendendo o 

acidente vascular encefálico.  

Cada etapa na cascata isquêmica representa uma oportunidade para uma intervenção 

que limite a extensão da lesão cerebral. Os medicamentos que protegem o cérebro devido à 

lesão secundária são chamados de neuroprotetores (REED, 2000). Inúmeros ensaios clínicos 

estão focalizados nos antagonistas dos canais de cálcio que bloqueiam o influxo de cálcio, 

antagonistas de glutamato, antioxidantes e outras estratégias neuroprotetoras que ajudaram a 

evitar complicações secundárias (NINDS, 1999; REED, 2000).  

 

 

3.1.3 SINAIS E SINTOMAS DO AVEI OU MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

De acordo com Pieri (s.d.), os sinais e sintomas mais comuns no AVEI 

apresentados no quadro clínico pelo paciente dependem principalmente do território 

arterial envolvido: 

● território carotídeo: déficit motor ou sensitivo unilateral, distúrbio de 

linguagem, disartria, alteração dos campos visuais, cegueira monocular; 

● território vértebro-basilar: vertigem, alteração dos campos visuais, 

diplopia, disartria, ataxia, déficit motor ou sensitivo uni ou bilateral.  

Os sinais e sintomas iniciam-se de forma súbita na maioria dos casos. Além disso, 

“o rebaixamento do nível de consciência nas primeiras horas sugere lesões no território 

vértebro-basilar ou lesões extensas no território carotídeo” (PIERI, s.d.).  

O paciente com AVEI decorrente de doença aterosclerótica de grandes artérias, 

em geral, apresenta fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial sistêmica, 

diabete, dislipidemia, tabagismo e obesidade centrípeta. Não é incomum a história prévia 

de AVEI ou ataque isquêmico transitório na topografia da mesma artéria envolvida no 
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quadro atual. Nesses pacientes, é mais comum a presença de doença coronariana e arterial 

periférica (PIERI, s.d.).  

Já os pacientes com AVEI decorrente de doença de pequenas artérias, em sua 

maioria, apresentam uma síndrome lacunar.  

 

As principais síndromes lacunares são: hemiparesia ou hemi-hipoestesia 

pura, hemiparesia/hemiataxia e disartria associada a clumsy hand. Essas 

síndromes traduzem a topografia das pequenas lesões isquêmicas 

(<15mm) no território dominante das artérias perfurantes, mais 

comumente, na região da cápsula interna, tálamo e ponte, sem 

comprometimento cortical. Esses pacientes frequentemente apresentam 

antecedente de hipertensão arterial sistêmica (PIERI, s.d.).  

 

Também há pacientes com AVEI decorrente de cardioembolia. Nesse caso, uma 

apresentação clínica sugestiva de comprometimento cortical – normalmente no território da 

artéria cerebral média – é observada com frequência (PIERI, s.d.).  

Nos jovens, uma das causas mais comuns é a dissecção espontânea das artérias 

cervicais. Ademais,  

 

O pico de incidência ocorre na quinta década de vida e parece acometer 

mais a etnia branca. A história de enxaqueca prévia é comum e os fatores 

de risco cardiovasculares bem conhecidos, como hipertensão arterial, 

diabete e dislipidemia, não são comumente encontrados. O quadro clínico 

típico caracteriza-se por cefaleia ou dor cervical seguida por uma 

síndrome de circulação anterior ou posterior. O intervalo entre a cefaleia 

ou dor cervical e a ocorrência do AVEI normalmente varia de horas até 

uma semana. A ocorrência de sinais localizatórios, como uma síndrome 

de Horner parcial (ptose e miose sem anidrose facial), pode sugerir essa 

etiologia (PIERI, s.d.).  

 

Com relação à classificação de Oxfordshire da topografia do acidente vascular 

encefálico, convém saber que o conhecimento dessa topografia é importante no manejo 

clínico do paciente com AVEI na fase aguda. Vejamos: 

● circulação anterior total: o paciente apresenta as três características, 

distúrbio de função cortical (afasia, apraxia, agnosia e negligência); 
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● circulação anterior parcial: o paciente apresenta até duas das 

características anteriores, déficit cortical isolado, déficit sensitivo e/ou 

motor limitado; 

● lacunar: as síndromes típicas são: síndrome motora pura, síndrome 

sensitiva pura, ataxia-hemiparesia e disartria-clumsyhand; 

● circulação posterior: o paciente apresenta qualquer uma das seguintes 

características: paresia de nervos cranianos com déficit sensitivo ou motor 

contralateral, déficit sensitivo ou motor bilateral, síndrome cerebelar e 

hemianopsia homônima isolada (PIERI, s.d.).  

 

 

3.1.4 DOENÇAS CEREBROVASCULARES 

 

 

Ainda de acordo com (PIERI A., 2011), há uma forte inter-relação entre as 

doenças cardíacas e cerebrovasculares. O AVEI e o infarto agudo do miocárdio podem 

ocorrer de forma simultânea, e a maior parte dos fatores de risco cardiovasculares é 

comum às duas doenças.  

A investigação cardíaca 

 

depende da suspeita clínica. Todos os pacientes com AVEI devem ser 

submetidos ao eletrocardiograma, pois esse exame pode sugerir algumas 

etiologias, como doença de Chagas. Com o envelhecimento da 

população, o número de pacientes com AVEI cardioembólico decorrente 

de fibrilação atrial vem aumentando, sendo mandatória a avaliação 

eletrocardiográfica. Na suspeita de cardioembolia com eletrocardiograma 

normal, a realização da monitorização contínua (Holter) pode 

diagnosticar uma fibrilação atrial intermitente.  

 

O ecocardiograma transtorácico é um exame excelente para avaliar as 

miocardiopatias e valvulopatias. Na suspeita de doença aterosclerótica do arco aórtico, 
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forame oval patente e para uma avaliação mais eficaz do átrio esquerdo, indica-se a 

complementação com o ecocardiograma transesofágico (PIERI A., 2011).  

 

 

3.1.5 DIAGNÓSTICOS E EXAMES DO AVEI 

 

 

Os principais diagnósticos diferenciais do Acidente Vascular Encefálico 

Isquêmico (AVEI) são: trauma de crânio, meningite/encefalite, encefalopatia 

hipertensiva, processos expansivos intracranianos (neoplásico/infeccioso), surto de 

esclerose múltipla, crise epiléptica, enxaqueca, quadros metabólicos, intoxicação 

exógena e transtornos psiquiátricos.  

A diferenciação entre AVEI e Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH) 

é essencial e deve ser realizada por meio do exame de tomografia computadorizada ou 

ressonância magnética o quanto antes. “Algumas características clínicas, como cefaleia, 

vômito, rebaixamento do nível de consciência e níveis pressóricos acima de 

200x120mmHg podem sugerir um AVEH. Porém, o exame de imagem é obrigatório na 

diferenciação entre isquemia e hemorragia” (PIERI, s.d.).  

Acidente vascular encefálico hemorrágico ou AVEH se dá pelo comprometimento 

de alguma artéria cerebral. Dizemos que o AVE é hemorrágico quando há o rompimento 

de um vaso cerebral, ocorrendo um sangramento (hemorragia) em algum ponto do sistema 

nervoso. A diferença do AVEH para o AVEI é o que decorre da obstrução de uma artéria, 

e não de seu rompimento. A hemorragia pode acontecer no interior do tecido cerebral 

(AVEH intraparenquimatoso), que é o mais comum e responsável por 15% de todos os 

casos de AVE. O sangramento também pode ocorrer perto da superfície cerebral, entre o 

cérebro e a meninge, conhecido como AVE hemorrágico subaracnóideo. O AVE 

hemorrágico não é tão comum quanto o isquêmico, no entanto, o AVEH pode causar a 

morte mais frequentemente do que acidentes vasculares cerebrais isquêmicos 

(MEDONÇA, GIRALDEZ & FELÍCIO, 2006 a 2015, p. 1).  
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Figura 2 - O derrame isquêmico e o hemorrágico 

 

Fonte: American Stroke Associaton 

 

 A escala LAPSS é validada para avaliação pré-hospitalar dos pacientes com AVEI. 

Foi elaborada para ser empregada por paramédicos nos Estados Unidos e, atualmente, é 

aplicada na triagem intra-hospitalar de alguns hospitais. O reconhecimento, ainda na etapa 

pré-hospitalar, permite uma admissão hospitalar mais rápida e amplia as chances de o 

paciente receber o tratamento trombolítico. São avaliados critérios como: i) idade acima de 

45 anos; ii) ausência de história de epilepsia; iii) sintomas iniciados há menos de 24 horas; 

iv) grau de dependência prévia do paciente; v) nível glicêmico; e vi) pede-se para o 

paciente sorrir, levantar os braços e apertar a mão (PIERI, s.d.).  

A escala Cincinnati também foi validada e desenvolvida para ser aplicada por leigos. 

Ela avalia assimetria na face, força nos membros superiores e linguagem (PIERI, s.d.).  

São pontos-chave de uma anamnese dirigida na abordagem inicial de um paciente 

com quadro clínico sugestivo de AVEI:  

● início dos sinais e sintomas; 
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● eventos recentes: infarto do miocárdio, AVE, trauma, hemorragia e cirurgia 

de grande porte; 

● comorbidades: sobretudo diabete e hipertensão; 

● uso de medicamentos: anticoagulantes, insulina e anti-hipertensivos 

(PIERI, s.d.).  

Os exames complementares permitem direcionar o tratamento e devem ser feitos 

em conformidade com a avaliação clínica. Tais exames podem ser segmentados em quatro 

grupos: i) exames laboratoriais; ii) diagnóstico por imagem; iii) avaliação cardiológica; iv) 

outros exames (PIERI, s.d.).  

É recomendável que todo paciente tenha hemograma, velocidade e 

hemossedimentação, tempo de protrombina e tromboplastina parcial ativada e 

fibrinogênio. Nas palavras de Pieri (s.d.),  

 

A avaliação bioquímica deve incluir glicemia, função renal e hepática, 

perfil lipídico, ácido úrico e eletroforese de proteínas. Em casos 

selecionados podem ser necessários exames mais específicos, como 

avaliação para trombofilias em pacientes jovens sem etiologia definida ou 

com antecedente de trombose venosa. Nestes deve-se realizar a dosagem 

de proteína C, proteína S, antitrombina III, pesquisa de anticorpos 

anticardiolipina e anticoagulante lúpico, avaliação de resistência à 

proteína C ativada e do fator V de Leiden, bem como a pesquisa da 

mutação G20210A do gene da protrombina.  

 

Muitos destes estudos têm influência do uso de anticoagulantes e podem estar 

alterados na fase aguda do AVE. Se houver suspeita de doença hematológica, devem ser 

aplicados outros exames específicos, como, por exemplo, a eletroforese de hemoglobina na 

suspeita de anemia falciforme. Em casos selecionados, deve ser realizada a dosagem de 

homocisteína. Em caso de suspeita clínica de endocrinopatias, é feita a dosagem de 

hormônios, como, por exemplo, os tireoidianos em pacientes com fibrilação atrial. São 

realizados exames imunológicos na suspeita de vasculite e sorologias, como para doença 

de Chagas e sífilis, sendo solicitados conforme suspeita clínica (PIERI, s.d.).  

De acordo com Pieri (s.d.), para a investigação de AVEI, a radiografia de tórax é 

um exame simples, podendo ser realizado no leito. Ela possibilita avaliar anormalidades 
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cardíacas e da aorta torácica, identificando também complicações, como infecção 

pulmonar. Ainda conforme o mesmo autor: 

 

O método de imagem de destaque e que trouxe grande avanço no 

diagnóstico das doenças cerebrovasculares é a tomografia 

computadorizada de crânio. Este método é considerado o exame inicial 

de escolha na seleção dos pacientes na fase aguda do AVEI, na maioria 

dos serviços do mundo. É um exame de rápida realização, amplamente 

disponível em nosso país e que possibilita a avaliação de hemorragia e 

dos diagnósticos diferenciais do AVEI. A tomografia pode identificar 

lesões isquêmicas antigas na mesma ou em outra topografia da lesão 

atual. Nas primeiras horas do AVEI a tomografia é normal na maior 

parte dos casos, porém um examinador treinado pode identificar sinais 

indiretos de isquemia recente. A perda da definição dos núcleos da base, 

a ausência da diferenciação entre a substância branca e cinzenta, o 

apagamento dos sulcos corticais e o sinal da artéria hiperdensa são 

exemplos de achados precoces na isquemia cerebral. Esse exame pode 

ser complementado com o estudo de perfusão e ângio-tomografia, que 

possibilita uma avaliação mais detalhada, especialmente na fase aguda 

do AVEI.  

 

A investigação cardíaca 

 

depende da suspeita clínica. Todos os pacientes com AVEI devem ser 

submetidos ao eletrocardiograma, pois esse exame pode sugerir algumas 

etiologias, como doença de Chagas. Com o envelhecimento da 

população, o número de pacientes com AVEI cardioembólico decorrente 

de fibrilação atrial vem aumentando, sendo mandatória a avaliação 

eletrocardiográfica. Na suspeita de cardioembolia com eletrocardiograma 

normal, a realização da monitorização contínua (Holter) pode 

diagnosticar uma fibrilação atrial intermitente.  

 

A vantagem da ressonância magnética é ser mais sensível para lesão isquêmica do 

que a tomografia de crânio, propiciando melhor caracterização dos casos de AVEI de 

circulação posterior. Por meio da relação perfusão-difusão, pode-se estimar a área de 

penumbra isquêmica, principalmente nas isquemias no território da artéria cerebral média. 

“Essa estimativa da área de penumbra isquêmica é de grande valor na decisão do uso do 

tratamento trombolítico” (PIERI, s.d.).  

A ultrassonografia com doppler das artérias carótidas e vertebrais, complementada 

com o estudo com doppler transcraniano, permite a avaliação não invasiva da circulação 
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cerebral e fornece informações relevantes quanto à repercussão hemodinâmica das 

estenoses extra e intracranianas. Os avanços nas técnicas doppler-sonográficas têm 

ampliado a sensibilidade e a especificidade desses métodos na caracterização das placas 

ateroscleróticas e de outros diagnósticos como as dissecções arteriais. 

 

O Doppler transcraniano é um exame que pode ser feito à beira do leito e 

possibilita a realização de monitorização contínua durante a terapia com 

trombolítico. O estudo CLOTBUST sugeriu que o Doppler transcraniano 

possa ter um papel terapêutico potencializando o efeito da medicação 

trombolítica (PIERI, s.d.).  

 

Já a angiografia cerebral percutânea  

 

é o método diagnóstico mais antigo usado em neurologia e vem 

progressivamente sendo substituído pelos métodos angiográficos não-

invasivos. Por outro lado, a angiografia cerebral percutânea apresenta 

vantagens em alguns casos, como no diagnóstico das vasculites e no 

estudo das lesões arteriais da circulação posterior. A angiografia tem se 

destacado como opção terapêutica na fase aguda do AVEI e em 

prevenção primária e secundária, por meio da utilização de stents 

(PIERI, s.d.).  

 

O exame de líquor, por sua vez, pode ser útil nos casos de suspeita de vasculites e 

no diagnóstico de hemorragia subaracnóidea com exame de imagem normal. Os exames 

genéticos podem ser necessários nos pacientes com história familiar sugestiva de 

trombofilias hereditárias ou Cadasil. Podem ser indicadas as biópsias de meninges e ou de 

artérias nos casos de suspeita de vasculites primárias ou de arterite temporal. Já o 

eletroencefalograma é indicado na suspeita de crise epiléptica mimetizando ou como 

complicação de um AVEI (PIERI, s.d.).  
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3.1.6 TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE ACOMETIDO PELO AVEI  

 

 

Por muitos anos, o AVEI foi considerado uma doença pela qual pouco se tinha a 

fazer para ajudar o paciente acometido. Com o avanço nas técnicas de diagnóstico por 

imagem, porém, como a melhora nas angiografias cerebrais percutâneas e o advento da 

tomografia computadorizada, foi possível um melhor entendimento do mecanismo 

fisiopatológico e da etiologia dessa doença. A angústia dos profissionais envolvidos no 

atendimento dos pacientes com AVEI, no entanto, era o fato de não haver, especialmente 

nas primeiras horas, um tratamento eficaz (PIERI, s.d.).  

Em 1995, publicou-se o estudo NINDS (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke) que, pela primeira vez, demonstrou a eficácia do tratamento 

trombolítico nas primeiras três horas do AVEI. Com isso, o AVEI tornou-se uma 

emergência médica dependente do tempo, desencadeando um enorme número de estudos 

clínicos, visando ao diagnóstico precoce e a novas estratégias de tratamento na fase 

aguda. Sabe-se hoje que, quanto antes o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, 

maiores serão as chances do paciente. Para o tratamento do paciente com AVE na fase 

aguda, atualmente, a janela de oportunidade é de quatro horas e meia (PIERI A., 2011).  

Para Pieri (s.d.),  

 

Com a mudança na história natural do AVEI e com a demonstração de 

que o tempo é o principal preditor prognóstico, houve a necessidade de se 

organizar os serviços de emergência visando otimizar o atendimento 

dessa doença. Entendendo o AVEI como uma doença dinâmica e de 

diagnóstico e tratamento interdisciplinar, tornou-se necessária a 

capacitação continuada das equipes envolvidas nesse atendimento. O 

desenvolvimento dos centros de atendimento especializados ao paciente 

com doença cerebrovascular possibilitou a melhora progressiva na 

abordagem desses pacientes com consequente redução na morbi-

mortalidade da doença.  

 

Além disso, a preocupação contínua em medir a qualidade dos processos e dos 

resultados gera benefícios reais aos pacientes. O serviço de excelência deve atentar a 

aspectos envolvidos desde a fase pré-hospitalar, como o reconhecimento dos sinais e 
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sintomas e prevenção primária, além do atendimento intra-hospitalar, reabilitação e 

medidas de prevenção secundária após a alta hospitalar. Muitos serviços eram intitulados 

como Stroke Centers; hoje, contudo, há recomendação da American Heart Association 

que sugere a busca de certificações específicas, como a da Joint Commission 

International (PIERI, s.d.).  

Quanto ao fluxograma de atendimento dos pacientes com acidente vascular 

encefálico isquêmico, na maioria dos serviços especializados, Pieri (s.d.) afirma que 

 

O paciente pode procurar o serviço de emergência com seu próprio meio 

de transporte, estando sozinho ou com um acompanhante, ou pode ter 

sido transportado por um serviço de transporte de emergência móvel. Ao 

dar entrada, o paciente deve ser imediatamente avaliado por um 

profissional da triagem e, havendo suspeita de AVEI, levado à sala de 

emergência. Na sala de emergência o paciente deve ser atendido: ele é 

monitorado e recebe dois acessos venosos, de onde são colhidos exames 

de sangue, e deve ser avaliado por um neurologista. Após estabilização e 

avaliação, o paciente deve ser transferido para o setor de diagnóstico por 

imagem e, na maioria dos serviços, submetido à tomografia 

computadorizada de crânio.  

 

O paciente deverá ser reavaliado após a tomografia e, se for elegível para 

tratamento trombolítico, receberá a medicação no próprio serviço de emergência ou na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo critérios bem estabelecidos, alguns pacientes 

não elegíveis para o tratamento trombolítico endovenoso podem ser submetidos ao 

tratamento intra-arterial. O paciente sempre será mantido em UTI, onde receberá cuidados 

gerais. Ademais, uma equipe interdisciplinar iniciará a reabilitação precoce. Depois dessa 

etapa, o paciente deverá ser transferido para uma enfermaria comum e receberá alta com 

seguimento ambulatorial. É fundamental que todos os exames de investigação etiológica 

sejam realizados durante a internação (PIERI, s.d.).  

De acordo com Mendonça, Giraldez & Felício (s.d.), quando se tem um AVEI,  

 

o suprimento de sangue e oxigênio a uma parte do seu cérebro é reduzido. 

Depois de cerca de quatro minutos sem sangue e oxigênio, as células 

cerebrais ficam danificadas e podem morrer. O corpo tenta restaurar 

sangue e oxigênio para as células por meio da ampliação de outros vasos 

sanguíneos (artérias), perto da área. Se o fornecimento de sangue não for 

restaurado, danos cerebrais permanentes geralmente ocorrem. [... ] 
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Quando as células do cérebro são danificadas ou morrem, as partes do 

corpo controladas por essas células podem não funcionar. A perda de 

função pode ser leve ou grave, temporária ou permanente. Isso depende 

de onde e como a maior parte do cérebro foi danificada e a rapidez com 

que o fornecimento de sangue foi devolvido para as células afetadas.  

As áreas do cérebro que morre em decorrência da falta de oxigenação 

causada pelo AVC isquêmico podem se reconstruir aos poucos, e a 

recuperação é mais rápida quando feito o estímulo correto. Por 

exemplo, uma pessoa que sofreu alterações da fala terá um 

acompanhamento com fonoaudiólogo, assim como uma pessoa que 

sofreu paralisia fará fisioterapia.  

 

A recuperação do AVEI começa enquanto ainda se está no hospital ou em um 

centro de reabilitação e continuará no retorno para casa.  

Durante a recuperação do AVE isquêmico, deve-se aprender a administrar:  

● problemas na bexiga e nos intestinos; 

● atividades domésticas feitas anteriormente; 

● perda de movimento ou sensibilidade de uma ou mais partes do corpo; 

● problemas musculares e nervosos; 

● espasmos musculares; 

● problemas de fala; 

● deglutição e problemas alimentares; 

● raciocínio e problemas de memória (MENDONÇA, GIRALDEZ & 

FELÍCIO, s.d.).  

 

 

3.1.7 CIRURGIA PARA ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO  

 

 

Se houver obstrução significativa das artérias carótidas no pescoço do paciente, ele 

pode precisar de uma endarterectomia de carótida. O cirurgião remove a formação de 

placas nas artérias carótidas para reduzir o risco de Ataque Isquêmico Transitório (TIA) ou 

AVC. Os benefícios e os riscos dessa cirurgia devem ser avaliados com critério, pois a 

cirurgia em si pode causar um AVE (MENDONÇA, GIRALDEZ & FELÍCIO, s.d.).  
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3.1.8 PREVENÇÃO DO AVE  

 

 

A prevenção do AVE é responsabilidade de todos os envolvidos com cuidados de 

saúde. Observa-se diminuição de sua incidência nos países desenvolvidos, o que coincide 

com a emergência das estratégias de prevenção. 

Há fatores que colaboram para a incidência da patologia, conforme citação de 

Ruzzon, através de estilos de vida impróprios:  

 

Pode-se dizer que a hipertensão, o fumo, o diabetes e a dislipidemia são 

as bandeiras dos ‘Quatro Cavaleiros do Apocalipse’ do acidente vascular 

encefálico e todos são responsáveis por arteriosclerose cerebral. Eventos 

isquêmicos transitórios são poderosos preditores de AVE, doença 

coronariana e fibrilação atrial aumentam o risco de AVE e fármacos que 

reduzem colesterol, as estatinas, diminuem o risco de infarto do 

miocárdio e AVE.  

Em nenhuma idade e em nenhum sexo a pressão sistólica acima de 160 

mmHg e a diastólica acima de 90mmHg são aceitáveis. Mesmo 

indivíduos idosos e fumantes pesados reduzem o risco de AVE ao 

abandonar o cigarro. O controle do diabetes dependente de insulina não 

tem mostrado reduzir o AVE, mas evento isquêmico na presença de 

hiperglicemia é mais incapacitante. Anormalidades de coagulação e 

homocisteína se somam à probabilidade de AVE precoce, mas são fatores 

de risco potencialmente manejáveis.  

 

Para embasar nosso trabalho, apresentaremos, a seguir, a caracterização do AVEI 

enquanto distúrbio clínico, com referência à atuação da enfermagem e do processo de 

enfermagem regido pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), segundo a 

Lei 7498 de 25/06/86 (Lei do Exercício Profissional).  
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3.2 A enfermagem frente ao processo de recuperação do idoso: perspectiva visão e 

abordagem 

 

 

3.2.1 O CONTEXTO DA ENFERMAGEM  

 

 

“O que a enfermagem deve fazer é colocar os pacientes na melhor 

condição para que a natureza aja sobre eles”.  

Florence Nightingale 

 

A equipe de enfermagem pode desenvolver e proporcionar ao idoso uma assistência 

de enfermagem ainda em ambiente hospitalar. 

 A interação com este idoso e o seu familiar cuidador frente a uma patologia com 

sequelas físicas e neurológicas repentinas, a enfermagem trabalhando de forma preventiva, 

pode evitar novos agravos crônicos decorrentes do AVEI e conscientizar os familiares para 

promoção de hábitos de vida saudáveis.  

Os sobreviventes de um AVEI geralmente necessitam de cuidados especializados 

que podem ser proporcionados por uma abordagem de enfermagem gerontológica.  

Segundo Perlini (2005, p. 155).  

 

O AVE é uma das doenças graves no Brasil, gerador de incapacidades 

crônicas, com perda da independência e, muitas vezes, da autonomia, o 

que pressupõe a necessidade de alguém que auxilie o paciente nas suas 

dificuldades e desempenho das suas atividades diárias.  
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3.2.2 A CULTURA NA ENFERMAGEM 

 

 

Em um primeiro momento, é necessário que a enfermagem assuma o papel da 

família, mas a família não foi preparada para tais cuidados. Ela passa a vivenciar novos 

acontecimentos, levando à inquietação da família e toda preocupação com este paciente 

pelos laços de parentescos, o carinho, a amizade e todo afeto, seja o pai, a mãe ou até os 

filhos. Em quase todas as culturas, a maioria dos cuidados primários de saúde ocorre 

dentro da família e, no setor informal, os principais provedores de cuidados de saúde 

geralmente são as mulheres – com frequência mães e avós.  

Além disso, o trabalho da enfermeira, como o da mãe de um bebê, é mais tátil e 

envolve o contato íntimo com o corpo do paciente (particularmente com sua superfície) e 

com suas várias excreções. De acordo com Van Dongen & Elema, em seu estudo com 

enfermeiras de países baixos, “A enfermagem e o modo como as enfermeiras tocam e 

reagem ao toque estão ligados a ideias e valores de cuidado, com a importância da empatia 

e do amor humano e com o valor dos relacionamentos humanos em nossa sociedade”. Ao 

contrário, os médicos passam relativamente pouco tempo na companhia dos pacientes e 

quase não têm contato prolongado com o corpo do paciente ou suas excreções corporais, 

sendo que seu conhecimento especializado diz respeito principalmente aos segredos 

biológicos internos e ao funcionamento do corpo de seus pacientes.  

A Constituição Federal de 1988 estabelece: 

 

O art. 229 da Carta Magna prevê que a família é a célula da sociedade, 

trazendo em seu bojo o princípio da solidariedade nas relações familiares. 

Nesse contexto, cabe aos pais o dever de amparar os filhos menores, 

enquanto os filhos maiores são incumbidos de prestar auxílio aos pais na 

velhice, carência ou enfermidade. 

 

 O cuidado é uma garantia do Estado reiterada com o estatuto do idoso, mas não 

exclui a participação da família, conforme prevê a constituição, além de ser cultural é uma 

responsabilidade do Estado.  
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3.2.3 RESPONSABILIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Em cinco de outubro de 1988, foi aprovada e promulgada a nova Constituição 

Federal que determina em seu artigo 196 que: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua 

promoção proteção e recuperação.” 

De acordo com a Constituição Federal (1988) e o Estatuto do Idoso (BRASIL, 

2008), a família, a sociedade e o Estado são responsáveis pelo amparo à pessoa idosa em 

caso de necessidade. Existem, porém, muitas dúvidas sobre onde começa e onde termina a 

responsabilidade de cada um dos três. 

 

 

3.2.4 RESPONSABILIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  

  

 

Na atenção básica no SUS, deve ser garantida a incorporação de mecanismos que 

promovam a melhoria da qualidade e o aumento da resolubilidade da atenção à pessoa 

idosa, com envolvimento dos profissionais da atenção básica e das equipes de saúde da 

família. Deve ser também incluída a atenção domiciliar e ambulatorial, com incentivo à 

implantação da caderneta de saúde da pessoa idosa e da utilização de instrumentos técnicos 

validados, como de avaliação funcional e psicossocial, no sentido de identificar riscos de 

fragilidade e vulnerabilidade.  
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3.2.5 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

 

Com relação às políticas setoriais de saúde, desde 1989 o Ministério da Saúde já 

normatizava o funcionamento das instituições destinadas ao atendimento ao idoso (Portaria 

GM 810/89). Somente em 1998 (Portaria GM/MS n. 2.413, 2.414 e 2.416/1998) foram 

incluídos os procedimentos de atendimento a pacientes sob cuidados prolongados, de 

internação em regime de hospital geriátrico e de internação domiciliar, com equipe 

hospitalar. No ano seguinte, em 1999, tornou-se obrigatório aos hospitais públicos, 

contratados e conveniados com o SUS, a viabilização de meios que permitiam a presença 

do acompanhante de pacientes acima de 60 anos de idade (Portaria GM/MS n. 280/1999 

Portaria GM/MS n. 830/1999), quando foi publicada a Política Nacional de Saúde do Idoso 

(Portaria GM/MS n. 1.395/1999, revisada pela Portaria GM/MS n. 2.528/2006), que 

reafirmou os princípios da Política Nacional do Idoso no âmbito do SUS (BRASIL, 2009).  

A Política Nacional de Saúde do Idoso, reforçada pelas publicações posteriores, 

apresentou como principais diretrizes (LOUVISON, P. C. M., BARROS, S. 2009, p.2): 

• promoção do envelhecimento saudável; 

• manutenção da autonomia e da capacidade funcional; 

• assistência às necessidades de saúde do idoso; 

• reabilitação da capacidade funcional comprometida; 

• apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. 

 

 

3.2.6 HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 

O profissional da enfermagem dentro do ambiente hospitalar permanece a maior 

parte do tempo com os pacientes, sendo capaz de observar ou verificar as reais 

necessidades básicas deles.  
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A comunicação representa uma troca de informação e compreensão entre 

as pessoas, com o objetivo de transmitir fatos, pensamentos e valores. É 

um processo humano de emissão e recepção de mensagens, no qual 

existem os meios de transmissão verbal e não verbal. O verbal contempla 

a linguagem falada e escrita, enquanto os gestos, as expressões corporais 

e o toque fazem parte da forma não verbal. (OLIVEIRA et al., 2005).  

  

 

3.2.7 O PAPEL DA ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA 

 

 

A enfermeira Irene Burside, foi uma das percussoras da gerontologia e seu trabalho 

inspirou muitas das ações que até hoje são realizadas.  

A enfermagem tem como princípio assistir integralmente o idoso, como ser cultural 

e biopsicossocial, baseada em uma visão humanística de cuidar do outro. Esse é um desafio 

a ser superado por meio da prestação de um serviço especializado que introduza 

procedimentos de cuidado integral de forma humanizada.  

A preocupação com esse cuidado integral encontra paralelo nas técnicas corporais 

introduzidas por Maus (2003), que considera o corpo como fato social total, isto é, como 

portador de um caráter tríplice, incluindo as dimensões social, histórica e fisiopsicológica. 

Para expressar o entendimento tridimensional do corpo, Maus cunhou o conceito de 

“homem total” e postulou a troca e a reciprocidade como fundamentos da vida social, 

vindo a influenciar o pensamento de Lévi-Strauss.  

O envelhecimento é um processo natural que não afeta só o idoso, mas também a 

família e a comunidade na qual ele estiver inserido. Favorecer a compreensão das 

mudanças decorrentes do processo de envelhecimento e facilitar as adaptações 

necessárias ao viver diário com qualidade são ações que concernem à atuação da 

enfermagem gerontológica.  

O idoso com qualquer comprometimento exige cuidados para a manutenção da 

qualidade de vida diária. A pessoa, quando sofre um AVEI, apresenta sequelas 
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importantes que não englobam apenas comprometimentos de natureza física, mas 

também de natureza neurológica.  

É preciso cuidar para que não ocorra exclusão social tanto por parte da família 

quanto do meio social no qual se insere esse idoso com comprometimentos pós AVEI.  

É uma etapa da vida que, mesmo tendo família e amigos para ajudá-lo na superação 

da autonomia e independência com os comprometimentos, é necessário criar meios para 

melhora da qualidade de vida durante o desempenho das atividades diárias e para enfrentar 

as incertezas do cotidiano.  

Os limites a que estão submetidos esses idosos provocam incertezas, receios e 

impotência diante de fatos do cotidiano e, como discorre Edgar Morin, esse cotidiano 

carece de investigação: 

 

A indeterminação dos acontecimentos e a incerteza da vida diante da 

imposição dos limites nos fazem admitir que o cotidiano possui um 

considerável grau de desordem, tamanha é a vastidão de incertezas que o 

povoam... na sua existência, temporal e as ciências sociais, como campo 

de investigação da sociedade nunca se deram suficientemente 

importância à ideia da vida cotidiana, tida como um ideia vazia e amorfa 

(MORIN, 1986, p. 157). 

 

A prática do cuidado de enfermagem gerontológica só pode ser visualizada quando 

vinculada ao processo de cuidar (ALVAREZ, 2001) direcionado à pessoa idosa em seu 

contexto de vida.  

 

A palavra cuidado deriva de cura, que, na sua forma latina mais antiga, 

era usada num contexto de relações de amor e de amizade. Era 

expressão de desvelo, de preocupação pela pessoa amada, ou por um 

objeto de estimação. Segundo outros autores, cuidado deriva de 

cogitare/cogitarus, cujo sentido é o mesmo de cura: cogitar, pensar, 

colocar atenção, mostrar interesse, desvelo e preocupação (LEMOS & 

MEDEIROS, 2006, p. 1228).  

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem necessita que o enfermeiro 

conheça a realidade do idoso na sua totalidade, a partir do convívio visando a um ser único 
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através de conhecimento e habilidades, para desenvolver treinamento e preparo da equipe 

de enfermagem para implementações das ações sistematizadas.  

 

 

3.2.8 A SISTEMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM 

 

 

De acordo com a resolução COFEN n° 358/2009 que dispõe sobre a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE), compete à SAE a organização do trabalho 

profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, possibilitando a 

operacionalização do processo de enfermagem, entendido como o instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional e os documentos da prática profissional, 

evidenciando sua contribuição na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade 

e o reconhecimento do profissional de enfermagem.  

Essa resolução estabelece ainda que a execução do processo de enfermagem deve 

ser registrada formalmente, considerando dados coletados, diagnósticos em cinco etapas 

inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, a saber: coleta de dados de enfermagem 

(histórico), diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e 

avaliação de enfermagem. Essas etapas devem se basear em um suporte teórico que 

também deve fornecer a base para avaliar os resultados de enfermagem alcançados.  

 

 

3.3 O trabalho da enfermagem e o cuidado do idoso acometido pelo AVE 

 

 

Entre os documentos consultados para a realização desta pesquisa está o Estatuto do 

Idoso, que condena em seus artigos 99 e 100 certas ações, como explicitado a seguir: 
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Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do 

idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-

o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou 

sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. 

Art. 100. III – Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de 

prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa. Pág. 44-45-46 

livro Lei n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003 Estatuto do Idoso, câmara 

municipal de são Paulo Atualizado em agosto de 2012. 

 

Em contraponto às ações que devem ser evitadas, há ações a serem incentivadas e 

que vão no sentido de atender as necessidades básicas do ser humano, conforme preconiza 

Wanda Horta de Aguiar, uma das enfermeiras pioneiras no Brasil na implementação de um 

trabalho humanizado, integral e não fragmentado. Horta (1979) reelaborou a teoria das 

necessidades humanas básicas, a partir da teoria da motivação humana de Maslow (1970). 

A escolha da teoria parte de todo um processo vindo da prática vivenciada no dia a 

dia a partir de acompanhamento, observação dos profissionais diante das ações realizadas e 

das propostas pelo enfermeiro, servindo como alicerce estrutural para implantação da SAE, 

a teoria das necessidades humanas básicas voltada para enfermagem gerontológica. Assim, 

tem como importância uma visão holística, quanto às necessidades do idoso frente às 

manifestações e ao modo de satisfazê-las em um estilo próprio, pessoal e atualizado, 

compreendendo todo processo do envelhecimento a partir da educação contínua e 

permanente, pois precisamos estar sempre abertos para mudanças, para aprender e 

desaprender , já que o conhecimento está sempre se atualizando.  

A consulta de enfermagem proporciona à enfermeira condições para um contato 

direto e indireto, por meio de observação, comunicação, toque, ouvir o outro conhecendo 

as partes e o todo. A profissional pode usar a sua autonomia profissional e seu 

conhecimento técnico e científico para desenvolver ações de enfermagem a respeito dos 

problemas detectados para a realização de um plano de intervenção, porém é privativa do 

enfermeiro: avaliação multidimensional, identificação de situações de saúde/doença por 

meio do verbal e do não verbal para prescrever e implementar medidas de enfermagem que 

contribuam para promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação do indivíduo, da 

família e da comunidade. 

A equipe de enfermagem deve prestar assistência ao idoso e à família segundo 

o planejamento proposto pelo enfermeiro, reavaliando a cada momento as 
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intervenções estabelecidas e seguindo, como orientação, uma visão holística e 

humanística do ser humano. A enfermagem atende o que é de sua competência, 

atuando sempre com os demais membros da equipe multiprofissional, tendo como 

objetivo comum o cuidado eficiente. 

 

 

3.4 Dos cuidados na enfermagem gerontológica: o conceito do autocuidado aplicado 

à prática da atenção à saúde do idoso 

 

 

O autocuidado possibilita manter um alto nível de funcionamento, retardando a 

incapacidade do idoso e permitindo uma vida independente. A Organização Mundial de 

Saúde (1983) define o autocuidado como o conjunto de atividades que os indivíduos, 

familiares e comunidades realizam para promover a saúde. 

O autocuidado inclui a busca por informação relacionada com a saúde, as 

atividades físicas, os hábitos saudáveis de alimentação e o acompanhamento em serviço de 

saúde. A promoção do autocuidado visa à manutenção da autonomia e da independência. 

A medicina e a enfermagem tratam das doenças instaladas e os problemas de saúde, 

visando a buscar a excelência nesse atendimento. Entretanto esse atendimento não deve 

negligenciar o fato de que o idoso hospitalizado encontra-se em um ambiente diferente do 

que ele estava acostumado e isso pode desestruturá-lo tanto física quanto 

psicologicamente, pois há distância de suas atividades rotineiras e do convívio com 

familiares ou cuidadores.  

Precisamos criar novas formas de convivência para com os idosos frente às 

limitações derivadas de doenças e da idade avançada. Por meio de um processo educativo, 

seja ele formal, informal, permanente ou continuado, precisamos conscientizar as pessoas 

de que o envelhecimento faz parte de todo um processo natural e que o idoso com ou sem 

patologia precisa estar integrado na sociedade como qualquer outro ser humano, 

independentemente da classe social. O processo do envelhecimento humano é, na maioria 

das vezes, rejeitado pelo ser humano por ser a fase da vida que mais se aproxima da morte.  
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A gerontologia cuida do comportamento e da conduta dos idosos, levando em conta 

todos os aspectos ambientais e culturais do envelhecer por meio de um conhecimento 

científico, atentando para o contexto social no qual o idoso está inserido. São comuns as 

analogias entre corpo e maquinário durante as interações com os idosos, fazendo uma 

aproximação da vivência dele para estabelecer uma comunicação efetiva.  

A enfermagem pode desenvolver junto com a equipe multidisciplinar atitudes de 

impacto na atenção à saúde do idoso, podendo o enfermeiro criar estratégias para cuidar, 

assistir as pessoas idosas a enfrentar o cotidiano e a interagir com as pessoas que o cercam, 

ajudando-o a enfrentar essa fase da vida e exercendo um papel educativo no entendimento 

do processo de envelhecimento e em relação ao autocuidado que deve ser promovido e os 

familiares. Envolver os jovens familiares nesse processo é um desafio constante na prática 

da enfermagem que se depara, na maioria das vezes, com um idoso cuidando de outro.  

 

 

3.4.1 DISCUSSÕES DISCIPLINARES ACERCA DO AUTOCUIDADO 

 

 

O grande desafio no cuidado de pessoas sensorialmente comprometidas é 

implementar um modelo de promoção da saúde que apresente alternativas viáveis de ganho 

de poder ao paciente, promovendo o autocuidado que é um fator essencial para a formação 

da autoestima.  

Frequentemente os membros da família e os enfermeiros acreditam que as pessoas 

sensorialmente comprometidas precisam de ajuda, quando, de fato, elas podem ajudar a si 

próprias. Em casos em que haja comprometimento visual ou tátil, orientações são 

necessárias para que essas pessoas possam realizar as atividades cotidianas. 

Para propiciar melhora na qualidade de vida do idoso, estratégias que visem à 

manutenção da sua autonomia e independência são efetivas. O idoso com 

comprometimento visual pode facilmente tornar-se orientado quanto aos objetos após o 

enfermeiro, com os membros da família, explicarem a localização de cada um. 
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Se o sentido tátil está diminuído, deve ser adotado um modelo de promoção da 

saúde que apresente alternativas viáveis de ganho de poder ao idoso. Qualquer 

comprometimento sensorial tem influência significativa sobre a imagem corporal e é 

importante para o idoso sentir-se bem arrumado e atraente.  

O idoso com comprometimentos motores precisa de ajuda para a arrumação 

básica, como higiene bucal, lavar e pentear os cabelos e tomar banho. Enquanto 

profissionais da saúde, temos a responsabilidade de instruir cuidadores e familiares a 

realizar esses procedimentos e a se conscientizar de que a interação social, a companhia e 

o contato físico são importantes para o bem-estar desses idosos. É necessário despender 

tempo com o idoso, não apenas auxiliando-o com os cuidados de higiene, mas também 

fazendo-lhe companhia, conversando, segurando-lhe a mão ou tocando seus ombros para 

demonstrar cuidado. 

 Outros fatores de relevância no tratamento do idoso com comprometimentos de 

ordem motora referem-se aos ambientes físico e social. Devem ser promovidas alterações 

no ambiente para facilitar a locomoção e a segurança. Deve-se cuidar para que o idoso 

mantenha contato com as pessoas importantes para ele. Grupos de ajuda mútua, serviços de 

cuidadores, companhia de pessoas e de um animal de estimação, contatos com associações 

de idosos e grupos de organizações religiosas que visem ao atendimento de necessidades 

sociais dos idosos podem ser de valia, como menciona Potter Perry (1993). 

O ponto central no trabalho da enfermagem gerontológica é propiciar condições 

para promover o autocuidado, auxiliando o idoso a alcançar independência na realização 

das atividades, respeitando seus limites, auxiliando a resgatar sua autonomia, pois o idoso 

com qualquer incapacidade ou comprometimento relacionado a questões de saúde, tende a 

se desmotivar. O idoso precisa ser ouvido e tocado. É preciso conhecer seus hábitos, 

costumes e demonstrar amor e paciência na interação com ele. Acima de tudo, é necessário 

respeitá-lo e tratá-lo como qualquer outra pessoa de nosso convívio, pois ele só é um idoso. 

E entender isso é entender os fatores culturais e bio-psico-sociais envolvidos. 

A enfermagem, antes de ser uma ciência, é uma arte que é lapidada pelas vivências 

com o idoso fundamentadas em afetividade. A arte de produzir bons encontros é sempre 

interagir com o idoso, promovendo o autocuidado. A interação é sempre possível, mesmo 

que ele tenha dificuldades em se comunicar verbalmente.  
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O enfermeiro, após realizar a avaliação do idoso, institui medidas para uma 

assistência de enfermagem com qualidade. A avaliação cuidadosa, deliberada e detalhada 

de vários aspectos do atendimento ao cliente é a chave para a excelência no fornecimento 

do atendimento de saúde (ALFARO-LEFEVRE, 2005). Isso somente é possível a partir de 

toda aplicação do processo da sistematização de enfermagem para atender a este idoso que 

foi acometido pelo AVEI. De forma organizada, destacarei no próximo capítulo 

apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados em nossa dissertação. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Segundo (RODRIGO, 2008, p. 3) o estudo de caso compreende: 

 

uma categoria de pesquisa, cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 

bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 

uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer o seu “como” e os seus 

“porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade própria. É uma 

investigação que se assume como particularística, debruçando-se sobre 

uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico.  

 

 

4.2 O sujeito da pesquisa 

 

 

 O sujeito desta pesquisa é uma idosa de 67 anos, tabagista de longa data, do sexo 

feminino, de cor parda, costureira aposentada e escolaridade até a quarta série primária. Foi 

acometida por AVEI em janeiro de 2014 e, após três meses da alta hospitalar, foi 

reinternada por complicações da patologia com diagnóstico de broncopneumonia. Após o 

AVEI parou de fumar e hoje frequenta centro religioso com o esposo.  

 Natural do Ceará, Fortaleza, reside atualmente em São Paulo. Casou aos 16 anos 

de idade, teve sete filhos sadios, quatro do sexo masculino, um adotivo e dois do sexo 

feminino. Mora com seu esposo em casa própria de quatro cômodos, com saneamento 

básico, e possui mais três casas onde moram três dos filhos casados. Todos os filhos 

residem em São Paulo. Ela e o esposo vivem com rendimentos da aposentadoria, do 
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trabalho como costureira, do trabalho do esposo e do aluguel do apartamento que 

compraram no litoral.  

 Os pais da paciente são falecidos, o pai aos setenta anos de idade por várias 

complicações de saúde, e a mãe aos sessenta anos de idade. A mãe era portadora de 

glaucoma, déficit visual bilateral e hipertensão arterial sistêmica.  

Anteriormente ao AVEI, fazia acompanhamento irregular em Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Portadora de hipertensão arterial sistêmica, ela não aderia ao tratamento com 

hábitos de saúde saudáveis, quando foi acometida pelo AVEI; tomava os medicamentos 

somente quando a pressão arterial estava alta.  

 

 

4.2.1 O MOTIVO DA INTERNAÇÃO 

 

 

A paciente foi admitida em 17/01/2014 em um Pronto Socorro de uma instituição 

pública de média complexidade localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegou 

acompanhada do filho, que é profissional da saúde, com queixa de pressão alta. O 

acompanhante referiu sinais e sintomas da mãe, como: rebaixamento do nível de 

consciência (RNC), confusão mental e hematoma subgaleal. Familiares não informam 

queda ou trauma, diminuição de força motora à direita dos dois membros MSD e MID, 

hemiparesia e algia (dor) em MSE e MIE, afásica (não verbaliza), deambulava antes do 

ocorrido e no momento não deambula, com diminuição de força motora em uso de cadeira 

de rodas. Teve alta no dia 28/01/2014. Recebeu resumo de alta diagnosticada como 

Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, hipertensão arterial sistêmica e glaucoma 

bilateral, e saiu do hospital acompanhada por parentes.  
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4.2.2 TRATAMENTO INTRA-HOSPITALAR 

 

 

Iniciou tratamento em 2014 em unidade de Pronto Socorro. Foi transferida para 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na qual permaneceu por 20 dias. Após melhora do 

quadro com o tratamento médico para AVEI, foi transferida para clínica médica, onde 

iniciou o plano de alta, que compreendeu o preparo da família durante a internação, 

orientação de retorno após a alta e até ações para garantir a manutenção de vínculo externo. 

Houve encaminhamento externo para Unidade Básica de Saúde, neurologista clínico, 

fonoaudióloga e fisioterapeuta motor, e receituário para uso das medicações de uso 

contínuo em residência.  

O idoso já está com o histórico realizado pelo enfermeiro do Pronto Socorro ou da 

Unidade de Terapia Intensiva, o qual foi baseado em um conhecimento científico: 

 

 

4.2.3 HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

 

 

Durante a fase aguda, um fluxograma neurológico é mantido para fornecer os dados 

a respeito das seguintes medidas importantes do estado clínico do paciente: 

● Alteração no nível de consciência ou responsividade, conforme 

evidenciado pelo movimento, pela resistência às mudanças de posição e 

pela resposta à estimulação; orientação quanto a tempo, espaço e pessoa 

● Presença ou ausência de movimentos voluntários ou involuntários dos 

membros, tônus muscular, postura corporal, e posição da cabeça 

● Rigidez ou flacidez do pescoço  

● Abertura do olho, tamanho comparativo das pupilas, e reações pupilares à 

luz e posição ocular 

● Coloração da face e dos membros, temperatura e umidade da pele 
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● Qualidade e frequência do pulso e da respiração; valores gasométricos, 

quando houver indicação, temperatura corporal e pressão arterial 

● Capacidade de falar 

● Volumes de líquidos ingeridos ou administrados, volume de urina 

excretado a cada 24 horas 

● Presença de sangramento 

● Manutenção da pressão arterial dentro dos parâmetros desejados.  

Depois da fase aguda, a enfermeira avalia o estado mental (memória, espectro de 

atenção, percepção, orientação, afeto, fala/linguagem), sensação/percepção (usualmente, 

o paciente apresenta consciência diminuída de dor e temperatura), controle motor 

(movimento de membros superiores e inferiores), capacidade de deglutição, estado 

nutricional e de hidratação, integridade cutânea, tolerância à atividade e funções 

intestinal e vesical.  

O histórico contínuo de enfermagem prossegue, focalizando qualquer 

comprometimento da função nas atividades diárias do paciente, porque a qualidade de vida 

depois do acidente vascular encefálico está intimamente relacionada com o estado 

funcional do paciente.  

  

 

4.2.4 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 

 

Com base nos dados do histórico, os principais diagnósticos de enfermagem para 

um paciente com AVE podem incluir: 

● Mobilidade física prejudicada relacionada à hemiparesia, perda de 

equilíbrio e coordenação, espasticidade e lesão cerebral 

● Dor aguda (ombro dolorido) relacionada à hemiplegia e ao desuso 

● Déficits de autocuidado (higiene, uso de instalações sanitárias, arrumação 

pessoal e alimentação) relacionados às sequelas do acidente vascular 

encefálico 
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● Percepção sensorial comprometida relacionada à recepção, transmissão 

e/ou integração sensorial alterada 

● Deglutição prejudicada 

● Incontinência relacionada à bexiga flácida, instabilidade do detrusor, 

confusão ou dificuldade na comunicação 

● Processo de raciocínio comprometido relacionado à lesão encefálica, 

confusão ou incapacidade para seguir instruções 

● Comunicação verbal prejudicada relacionada à lesão encefálica 

● Risco de integridade cutânea prejudicada relacionada à 

hemiparesia/hemiplegia ou mobilidade diminuída 

● Processos familiares interrompidos relacionados à doença catastrófica e 

sobrecarga de cuidados 

● Disfunção sexual relacionada a déficits neurológicos ou medo de falha.  

 Através dos problemas identificados, realizaremos os diagnósticos acima e 

descreveremos as intervenções em prescrição de enfermagem para melhor atendê-lo, de 

forma organizada e planejada com respeito a sua totalidade.  

 

 

4.2.5 DIAGNÓSTICO/PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

 

O cuidado de enfermagem possui um impacto significativo sobre a recuperação do 

paciente. Com frequência, muitos sistemas corporais ficam prejudicados em consequência 

do AVEI, e o cuidado consciente e as intervenções adequadas podem evitar as 

complicações incapacitantes. Durante e após a fase aguda, as intervenções de enfermagem 

focalizam a pessoa como um todo.  

Além de prestar os cuidados físicos, as enfermeiras podem encorajar e promover a 

recuperação ao ouvir os pacientes e fazer perguntas para gerar o significado da experiência 

do AVE (CHAVES, 2000; PILKINGTON, 1999).  

 



71 

Comunicação verbal prejudicada 

1. Oferecer apoio e explicar/orientar antes de realizar todo e qualquer 

procedimento 

2. Anotar a forma de comunicação 

3. Oferecer alfabeto para comunicação 

Memória prejudicada 

1. Oferecer apoio e explicar/orientar antes de realizar todo e qualquer 

procedimento 

2. Observar nível de consciência e comunicar alterações 

Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz 

1. Observar nível de consciência e comunicar alterações 

2. Verificar diâmetro pupilar em caso de rebaixamento no nível da 

consciência 

3. Verificar e anotar mudanças no comportamento, resposta motora, 

fraqueza de extremidades ou alterações na fala 

Perfusão Tissular Renal Ineficaz 

1. Observar, anotar e comunicar alterações dos sinais vitais 

Perfusão Tissular Cardiopulmonar Ineficaz 

1. Observar nível de consciência e comunicar alterações 

2. Observar e anotar padrão respiratório 

3. Anotar e comunicar sinais e sintomas de arritmias de pressão arterial 

4. Manter decúbito elevado a 30° ou 45° 

5. Realizar controle de líquidos ingeridos e eliminados 

Perfusão Tissular Gastrointestinal Ineficaz 

1. Verificar e comunicar distensões abdominais, vômitos ou refluxos 

gástricos 

2. Comunicar queixas de náuseas e emese 

3. Registrar eliminações intestinais quanto ao aspecto e quantidade 

4. Verificar e comunicar dor a palpação 

5. Anotar volume da dieta oferecida 

Perfusão Tissular Periférica Ineficaz 

1. Observar e anotar pulso, perfusão, motricidade e sensibilidade nos MMSS 

e MM II 

2. Observar integridade cutâneo-mucosa, sangramento, isquemia ou cianose 
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3. Observar e anotar presença de hematomas, edemas, tremores ou cãimbras 

4.  Realizar/orientar mudança de decúbito a cada 2 horas.  

Distúrbios do padrão de sono 

1. Proporcionar ambiente calmo e tranquilo 

Déficit no autocuidado para banho, higiene ou vestir-se 

1. Realizar/encaminhar banho: leito, aspersão com ajuda ou cadeira 

higiênica 

2. Auxiliar/realizar higiene íntima com água e sabão a cada troca de fralda 

3. Auxiliar/realizar higiene oral e ocular 

Déficit no autocuidado para alimentação 

1. Auxiliar na alimentação 

2. Manter decúbito a 30° 

3. Observar perda de peso e anotar 

4. Observar dificuldade de deglutição conforme rotina estabelecida 

Deglutição Prejudicada 

1. Manter decúbito elevado a 30° 

2. Auxiliar/realizar higiene oral (enxaguatório) 

Risco para Aspiração 

1. Realizar aspiração oral, nasotraqueal 

2. Aspirar vias aéreas superiores: traqueostomia sempre que necessário 

Intolerância a atividades 

1. Sentar em poltrona  

2. Estimular exercícios passivos no leito 

Padrão Respiratório Ineficaz 

1. Observar e anotar padrão respiratório alterado 

2. Posição a 30° 

3. Comunicar e anotar desconforto respiratório e queda da saturação 

4. Manter cateter nasal, oxigênio ou máscara de nebulização ou Venturi 

5. Anotar fluxo de oxigênio 

Risco para integridade da pele prejudicada  

1. Realizar/orientar mudança de posição a cada 2 horas com relógio visual 

2. Realizar massagem de conforto com óleos ou hidratantes 

3. Observar integridade cutâneo-mucosa e sangramentos 

4. Manter paciente livre de umidade 
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5. Colocar/manter/retirar colchão piramidal  

Risco para queda 

1. Manter grades elevadas 

2. Manter pulseira de identificação de queda 

Risco para infecção 

1. Realizar troca das punções venosas a cada 48 horas, conforme 

preconizado pela CCIH 

2. Observar/anotar e comunicar se houver sinais flogísticos em sítio de 

inserção 

3. Realizar troca de fixação diariamente  

Confusão aguda/crônica 

1. Manter grades elevadas, rodas da cama travadas 

2. Realizar contenção mecânica se prescrita pelo médico 

Integridade de pele prejudicada 

1. Realizar curativo e anotar aspecto local do curativo e material utilizado 

Risco para constipação 

1. Comunicar e anotar aspecto das fezes 

2. Comunicar e anotar presença de melena 

3. Proteger períneo e região perianal com higiene íntima rigorosa 

Risco para diarreia 

1. Observar, anotar e comunicar distensão abdominal 

2. Anotar data da última evacuação: ___ / ___ / ___ 

 

 

4.2.6 PLANEJAMENTO E METAS 

 

 

O planejamento e as metas não garantem continuidade do cuidado no domicílio, 

porém a intenção é reduzir o número de reinternações dos pacientes e contribuir 

significativamente para elevar os esclarecimentos tanto para o paciente quanto para a 

família, sendo este plano a parte integrante de todo o processo educativo  
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Embora a reabilitação comece no dia em que o paciente sofre o acidente vascular 

encefálico, o processo é intensificado durante a convalescença e requer um esforço da 

equipe coordenada. É valioso para a equipe saber como o paciente estava antes do AVE: 

suas doenças, habilidades, estado mental e emocional, características comportamentais e 

atividades da vida diária. Também é proveitoso que os médicos sejam instruídos sobre a 

importância relativa dos preditores do resultado do acidente vascular encefálico (idade, 

sexo, escore NIHSS no momento da admissão – para nomear alguns), a fim de prover 

metas realistas aos sobreviventes do acidente vascular encefálico e às suas famílias 

(DEMCHUK & BUCHAN, 2000).  

 As principais metas para o paciente (e para a família) podem incluir melhora da 

mobilidade, prevenção contra a dor no ombro, realização do autocuidado, alívio da 

privação sensorial e perceptual, prevenção de aspiração, continência do intestino e da 

bexiga, melhora dos processos de raciocínio, obtenção de uma forma de comunicação, 

manutenção da integridade cutânea, funcionamento familiar restaurado, melhora da função 

sexual e ausência de complicações, mas principalmente evitar a recorrência, por meio da 

mudança de hábitos, excluindo o sedentarismo do cotidiano.  

 

 

4.2.7 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

 

Os familiares foram orientados quanto aos cuidados e continuidade mediante a 

vivência e a situação patológica real desta idosa, analisando-se a sua estrutura física e afetiva. 

A forma de abordagem da paciente será qualitativa, pois é considerada a relação da 

paciente com o mundo real, ou seja, sua doença lhe traz limitações e estados de dor que a 

retraem de forma a torná-la dependente do familiar cuidador. A coleta de dados da 

pesquisa será descritiva, pois analisará a paciente no convívio, a partir da vivência no 

cotidiano social e familiar.  
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Pode-se, por parte da equipe multidisciplinar da unidade de internação (clínica 

médica), fazer uma observação sistemática dessa idosa, percebendo-a como parte de uma 

população “envelhecida”, decorrente do próprio declínio funcional ou resultante da patologia.  

No envolvimento da equipe, do familiar e do paciente, deve haver um procedimento 

participativo e efetivo, levando a todos uma interação profissional e social para 

proporcionar à paciente descrita acima a abordagem e o levantamento eficaz da real 

situação desta idosa, para a busca de uma solução direta e objetiva.  

 O estudo de caso que, conforme explicitado anteriormente, será realizado com a 

idosa de mais de sessenta anos e acometida pelo AVEI, internada nos dois últimos anos e 

que havia recebido alta da clínica médica de uma instituição pública, configura um 

processo de seleção em um universo não probabilístico de forma intencional.  

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é de natureza qualitativa. 

Segundo Richardson et al. (1999, p. 70), a metodologia qualitativa “preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, 

atitudes e tendências de comportamento, entre outros fatores”. Além disso, também: 

 

responde a questões particulares. Em ciências sociais, preocupa-se com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha 

com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21-2).  

 

 

4.2.8 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 No livro de registro (Ata) dos participantes do Grupo de Apoio à Alta (GAA), as 

reuniões da unidade de clínica médica ficam documentadas como observações feitas pelo 

grupo que atende os pacientes. Há participação dos familiares dos pacientes e forma-se um 

ambiente de convívio no qual os participantes sentem que não estão sozinhos, mas que 
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compartilham com outros os mesmos problemas e as mesmas buscas por soluções para as 

limitações vividas naquele momento.  

Os dados para esta pesquisa foram coletados por meio da elaboração e aplicação do 

questionário de múltipla escolha, ou seja, fechado com uma série de perguntas e respostas 

possíveis que visa a avaliar a qualidade de vida desta idosa, antes e após o acometimento 

da doença (Anexo). 

 Através de fotos, pode-se observar a paciente em seu ambiente familiar, a estrutura 

física da sua casa, refletindo quanto à acessibilidade, ao conforto e às adaptações prováveis 

para a recuperação física e a independência desta idosa acometida por AVEI.  

 

 

4.3 Apresentação e tabulação dos dados 

    

 

No organograma, será analisado o atendimento da paciente idosa acompanhada, 

ressaltando uma abordagem direta, objetiva e eficaz na forma conjunta de vários 

profissionais de saúde.  

   

                                             Figura 3 - Grupo de quartas-feiras 
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As reuniões acontecem todas as quartas-feiras com o Grupo de Apoio à Alta e os 

familiares dos pacientes em alta hospitalar ou internados na unidade de clínica médica, no 

período vespertino. O registro destas reuniões é realizado no livro (Ata) com os 

participantes do Grupo de Apoio à Alta (GAA) da clínica médica.  

 

Figura 4 - Grupo de quintas-feiras 

 

Estas reuniões acontecem às quintas-feiras no período matutino com a equipe 

multiprofissional, nas quais é discutido sobre os pacientes com uma programação de alta. 

A reunião com os participantes do Grupo de Apoio à Alta (GAA), com os pacientes idosos 

e seus familiares é registrada no livro (Ata), organizada e ministrada por todos os 

profissionais envolvidos no processo. 
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4.4 A enfermagem em interação com os familiares dos idosos 

 

 

Entende-se que é necessário, no Estado de São Paulo, explicitar uma 

política de atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, com foco 

no usuário, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de 

atenção, com estrutura física adequada, insumos e pessoal qualificado 

(LOUVISON & BARROS, 2009, p.8). 

 

 A enfermagem, nas reuniões de quartas-feiras, compartilha conhecimentos com 

familiares dos pacientes que estão internados e os que foram de alta hospitalar da clínica 

médica, sendo estes pacientes: o adolescente, o adulto ou o idoso acometido por qualquer 

problema de saúde ou por patologia, segunda causa de morte por AVEI, conforme citado 

anteriormente. Mas, em clínica médica, é onde há um número maior de idosos como 

resultado do aumento da expectativa de vida do brasileiro, porém com pouca qualidade, 

também pelo aumento de várias doenças crônico-degenerativas, trazendo para essas 

famílias uma nova realidade.  

Na enfermagem, abordamos não apenas os cuidados ou uma boa assistência e 

segurança do paciente, mas temas como a valorização dos idosos na sociedade, na família, 

e em todos os aspectos, pois, muitas das vezes, o idoso é bem cuidado em seu seio familiar, 

mas alguns desses idosos permanecem em um ambiente da casa que não “incomoda” os 

demais membros da família, outros, por sua vez, acham que já viveram muito e já estão 

incomodando os demais. 

Não basta apenas a enfermagem orientar quanto aos cuidados que estes pacientes 

irão necessitar em suas receptivas residências, mas nas reuniões é discutido com os 

familiares o quanto estes idosos, em algum momento de suas vidas, tiveram um 

importante papel para nós, um dia fomos indefessos e desprotegidos, e eles tiveram 

paciência e nos ajudaram a nos alimentar, caminhar, tomar banho e etc. Hoje são eles 

quem estão precisando de apoio e atenção e, portanto, devemos acolher e prestar 

assistência com qualidade.  

Nas reuniões, realizamos orientações de forma individualizada e abordamos as 

necessidades básicas. A parte teórica passo nas reuniões e a prática na beira leito com toda 

a equipe de enfermagem durante a assistência aos pacientes. Se o familiar preferir, ele pode 
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auxiliar nos cuidados ou apenas observar, facilitando, assim, o entendimento e a 

compreensão para envolver o familiar no processo de cuidar.  

Estes cuidados a equipe técnica (auxiliares de enfermagem) desenvolve no 

cotidiano e aos finais de semana, quando o Serviço de Atendimento Diagnóstico Terapia 

(SADT) tem uma demanda menor de exames. Realizamos treinamento com a equipe de 

enfermagem para relembrar as técnicas e rotinas conforme protocolos institucionais da 

unidade. São os próprios funcionários que pesquisam e apresentam essas informações para 

os colegas de trabalho e discutimos em grupo as dificuldades e os procedimentos que são 

realizados no dia a dia para prestar uma assistência humanizada e com qualidade, 

acolhendo também os familiares.  

Durante as reuniões, são passadas também as noções básicas de higiene pessoal: 

como fazer a higiene oral, o banho no leito ou no chuveiro, o curativo quando 

apresentam lesões, como administrar dietas via oral, por gastrostomia ou cateter 

nasoenteral, cuidados com a pele e a mudança de posição, cateter vesical de demora, 

cuidados e uso das medicações.  

A enfermagem lida com situações diversas de pacientes que necessitam de ajuda 

em sua higiene pessoal ou que devem aprender a ter noções básicas apropriadas de higiene 

em conjunto com o seu familiar cuidador.  

A manutenção da higiene pessoal é necessária para o conforto, a segurança e o 

bem-estar da pessoa. Enquanto as pessoas sadias são capazes de atender às suas próprias 

necessidades de higiene, as pessoas com comprometimentos podem precisar da ajuda do 

enfermeiro para realizar ou ensinar o autocuidado e proporcionar o cuidado higiênico, as 

necessidades e as preferências da pessoa. Entende-se por higiene pessoal as medidas de 

recuperação e bem-estar de autocuidado que as pessoas utilizam para manter a sua saúde. 

O autocuidado pode ser afetado por um distúrbio físico ou estado emocional da pessoa. 

Enquanto as pessoas sadias são capazes de atender às suas próprias necessidades de 

higiene, as pessoas com comprometimentos podem precisar da ajuda do enfermeiro para 

realizar autocuidado e proporcionar o cuidado higiênico, as necessidades e as preferências 

da pessoa. Não devemos apenas executar as tarefas para o idoso e, sim, incentivá-lo a fazer 

o seu autocuidado. 
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No ambiente domiciliar, o enfermeiro ajuda a pessoa e os membros da família a 

adaptarem as técnicas de higiene e selecionar as abordagens. Enquanto proporciona o 

cuidado higiênico de rotina, o enfermeiro examina o estado físico e emocional da pessoa e 

implementa o processo de enfermagem quanto ao completo bem-estar. Por exemplo, o 

exame completo do corpo pode ser feito durante o banho, e o enfermeiro pode avaliar 

também o nível psicossocial.  

Em razão de o cuidado higiênico geralmente requerer um contado íntimo com a 

pessoa, o enfermeiro pode utilizar as habilidades de comunicação para promover um 

relacionamento terapêutico e para aprender sobre as necessidades emocionais, Durante o 

cuidado higiênico, o enfermeiro pode também integrar outras estratégias de enfermagem, 

tais como o ensino das práticas de promoção da saúde ou a implementação de exercício de 

amplitude de movimentos. 

O enfermeiro deve também considerar as limitações físicas especificas da pessoa, 

suas crenças, seus valores e hábitos. As preferências culturais também devem ser 

respeitadas. A menos que as preferências higiênicas da pessoa afetem significativamente a 

sua condição de saúde, elas podem ser em geral incorporadas ao plano de cuidados. O 

enfermeiro precisa preservar, tanto quanto possível, a independência da pessoa, assegurar 

sua privacidade, demonstrar respeito por ela e manter seu bem-estar físico. É importante 

respeitar os pacientes idosos ao proporcionar a higiene, já que podem perceber a falta de 

respeito e consideração por parte da pessoa.  

  

 

4.5 Imagens da residência da paciente adaptadas após a doença (AVEI) 

 

 

Através de fotos, pode-se observar a paciente em seu ambiente familiar, a estrutura 

física da sua casa, refletindo quanto à acessibilidade, ao conforto e às adaptações prováveis 

para a recuperação física e a independência desta idosa acometida por AVEI.  
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Figura 5 - Sala de estar 

 

 

Figura 6 - Escadaria externa 

 

Foram colocadas barras de proteção na escada, pois antes não havia. 

 

Figura 7 - Banheiro 
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Ao analisar as fotos, podemos perceber a dificuldade da paciente em locomover-se 

e principalmente socializar-se no seu meio familiar e, sobretudo, no ambiente externo.  

Para Perlini, Mancussi & Faro (2005, p. ???),  

 

a permanência de sequelas incapacitantes, impondo aos pacientes 

limitações motoras, sensitivas, sensoriais, de compreensão e 

expressão dos pensamentos pode alterar a dinâmica da vida dessas 

pessoas, não só pelas sequelas físicas que restringem as atividades  da 

vida diária e tornam-nas, muitas vezes, dependentes de terceiros para 

movimentar-se e agir com maior ou menor independência, mas 

também por comprometerem suas possibilidades de administrar a 

vida pessoal e familiar.  

 

da família em melhorar o ambiente, demonstrando, assim, cuidados e consciência 

dos l  Quanto às adequações nos cômodos da casa da paciente estudada, vemos a procura 

imites da idosa e sua segurança.  

 

 

4.6 Questionário aplicado à paciente 

 

 

Fica a impressão de que estão ambos esquecidos, cuidador e quem 

precisa de cuidados, vivendo entre quatro paredes e, ao seu modo, 

vivenciando a dura realidade da incapacidade funcional numa sociedade 

que não parece acreditar que está envelhecendo, não cria aparelhos para 

fazer face ao desafio que representa cuidar de idosos que não 

envelheceram com saúde (GIACOMIN et al., 2005, p. ???).  

 

A idosa respondeu a um questionário para avaliação do impacto da patologia e de 

como ela afetou a sua qualidade de vida: Escala de Qualidade de Vida no AVE (ACVI-

38) (ver Anexo). 

Durante as visitas à sua residência, a paciente falava das suas limitações e 

dificuldades frente a essa nova demanda. Quando perguntava se havia algo que a 

incomodava, ela dizia que sim, e, ao ser abordada sobre as questões relacionadas aos 
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sentimentos em relação ao desconforto com as dores que a acometiam, demonstrou-se 

pouco satisfeita com tal situação.  

Mostra-se satisfeita com o apoio da família em relação aos seus desconfortos de 

saúde, mas apresenta alterações de humor diante da dependência familiar que as limitações 

físicas e neurológicas lhe impuseram, levando-a a fazer poucos trabalhos e apenas os mais 

necessários, pela dificuldade de locomoção e memorização. Mas ela se mostrou satisfeita 

em relação à religiosidade, pois, após ser acometida pelo AVEI, parou de fumar e, em 

conjunto com o esposo, foi às reuniões da Testemunha de Jeová, realizou acompanhamento 

com uso de medicações, sendo que, pela adesão à religião, conseguiu se manter sem o 

vício, acompanha seu marido e também se sente mais esperançosa. E, durante a interação 

com a idosa, esta se declarou contente com todo o atendimento prestado por todos os 

profissionais da saúde, em especial pela equipe de enfermagem. 

Foi nesta interação com a enfermagem que encontrou motivação para retomar o 

interesse pela mudança de hábitos e um incentivo para melhorias de uma qualidade de 

vida. A religiosidade após a alta ajudou muito esta idosa no enfrentamento da doença, pelo 

fato de seu esposo já frequentar o grupo de T. J. 

Os relatos da senhora M.A.C.S. fizeram-me saber da importância que ela atribuía às 

minhas visitas: “eu me sinto melhor quando você vem me visitar”. Estas declarações 

provocavam ciúmes em uma das filhas, a qual era a cuidadora principal. 

A família relatava a dificuldade de se fazer ouvir pela mãe; que ela não dava 

importância devida às recomendações sobre os cuidados e as medicações. Considerava, 

entretanto, que as minhas orientações eram seguidas pela idosa.  

 

 

4.7 A importância da família 

 

 

Na maioria dos casos, a família funciona como uma totalidade, em que cada 

indivíduo desempenha um papel que influencia no todo. “A partir do momento em que um 

membro desse grupo adoece e não cumpre mais esse papel definido, a organização anterior 
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sofre uma alteração que desencadeia uma crise, obrigando à reestruturação de papéis” 

(MOREIRA & CALDAS, 2007, p. ???).  

As relações conjugais e os relacionamentos entre pais e filhos abarcam uma rede 

complexa de sentimentos que circula na tentativa de manter um equilíbrio. Quando um 

desses sujeitos adoece, o ato de cuidar pode ser uma forma de manter um vínculo 

(MOREIRA & CALDAS, 2007). Ainda de acordo com as autoras: 

 

A família, diante do idoso necessitado de cuidado ao longo da vida, pela 

cronicidade de sua situação de saúde, vivencia sentimentos de culpa, 

frustração, amor e solidariedade, experimentando um processo de construção 

da aceitação do fato que atravessa os caminhos da negação, entrega à dor, 

podendo gerar depressão e suas consequências deletérias. (...) 

Vale destacar também que a carência, ou até mesmo a ausência do 

cuidado por uma dessas partes, pode ser fruto de relacionamentos e 

vínculos desfeitos por situações desagradáveis ou até mesmo vínculos 

que nunca chegaram a se estabelecer.  

 

A parte que requer as atividades relacionadas ao cuidado pode evidenciar 

sentimentos de desconforto e solidão pela falta de apoio dos familiares, o que provoca uma 

crise no seu desempenho, praticamente sem nenhum retorno pessoal (MOREIRA & 

CALDAS, 2007).  

 

Quantas relações humanas são pobres e banais porque deixamos que o 

outro se expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos das áreas de 

atrito, dos pontos vitais, de tudo o que em nosso confronto pudesse causar 

o crescimento e a dor! (BOSI, 2015, p. 78). 

 

As autoras apontam que estudos de 2003 feitos com cuidadores de idosos que 

sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC) destacaram aspectos como o isolamento 

social devido ao acúmulo de tarefas, à perda do companheiro nas atividades sociais (para 

os cônjuges cuidadores), a distúrbios comportamentais do portador de AVE, às alterações 

no relacionamento da família e de amizades. Na publicação de Bochi, Vivenciando a 

sobrecarga ao vir-a-ser um cuidador familiar de pessoa com acidente vascular cerebral 

(AVE): uma análise do conhecimento, salienta-se ainda a sobrecarga psicológica, que 
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muitas vezes não é exteriorizada, mas que se apresenta com sentimentos de ansiedade, 

insegurança e medo (MOREIRA & CALDAS, 2007).  

Por outro lado, Lavinsky & Vieira, em Processo de cuidar de idosos com AVEI: 

sentimentos dos familiares envolvidos, afirmam que o cuidador, embora vivencie a 

sobrecarga, pode experimentar sentimentos de prazer e conforto quando se envolve na ação 

de cuidar e vê que a sua prática tem resultados positivos quanto à melhora do idoso. 

Velando por um idoso dependente, o cuidador também se depara com o seu próprio 

processo de envelhecimento e com sua própria finitude (MOREIRA & CALDAS, 2007).  

Na perspectiva das autoras,  

 

Problemas no âmbito financeiro merecem destaque, pois se estima que 

mais de 14% dos cuidadores desistem de seus empregos para se 

dedicarem exclusivamente aos seus idosos e, por tentarem suprir num 

primeiro momento as necessidades do idoso, acabam deixando os outros 

gastos para um segundo plano.  

Em um estudo realizado em São Paulo, constatou-se que mais de 90% das 

famílias não recebem auxílio de serviços, organizações ou grupos 

voluntários/agências particulares, mas que cerca de 30% gostariam de 

receber ajuda financeira.  

Pouco se conhece sobre o impacto econômico da dependência do idoso 

na família e no sistema de saúde associado à falência de nosso sistema 

previdenciário que transfere todo o encargo econômico do cuidar para a 

família.  

Segundo pesquisa com esposas cuidadoras de idosos dependentes 

participantes do projeto Bambuí em Minas Gerais (estudo populacional 

associado à necessidade de cuidador entre idosos), foi apontado que as 

tarefas mais cansativas, e que iam se tornando mais pesadas com a 

evolução da doença, se relacionavam às mais íntimas, como o banho, a 

higiene íntima e os cuidados com as feridas.  

 

A dificuldade em lidar com a doença pela falta de compreensão da sua magnitude 

foi um tema muito explorado em um estudo de 2004, de Luzardo e Waldman, denominado 

Atenção ao familiar cuidador do idoso com doença de Alzheimer, realizado com 

cuidadores informais de idosos portadores de doença de Alzheimer em Porto Alegre 

(MOREIRA & CALDAS, 2007).  

Os cuidadores alegaram dificuldade na obtenção de informações para compreender 

e enfrentar a doença de seu familiar. Na maioria das vezes, a consulta médica é focada na 



86 

patologia, sem orientar adequadamente o cuidador. É apenas em casa que o familiar 

aprende, à medida que os problemas aparecem (MOREIRA & CALDAS, 2007).  

Essa afirmativa é corroborada por outras pesquisas que destacam que a grande 

maioria dos cuidadores informais no país ainda não recebe as informações necessárias de 

assistência ao idoso dependente. O sistema de saúde pública nacional, inclusive, não está 

preparado para dar suporte ao idoso que adoece, tampouco à família que cuida, 

aumentando, assim, a sobrecarga e o estresse.  

 

Fica a impressão de que estão ambos esquecidos, cuidador e quem 

precisa de cuidados, vivendo entre quatro paredes e, ao seu modo, 

vivenciando a dura realidade da incapacidade funcional numa sociedade 

que não parece acreditar que está envelhecendo, não cria aparelhos para 

fazer face ao desafio que representa cuidar de idosos que não 

envelheceram com saúde (GIACOMIN et al, 2005, p. ???).  

 

 

4.7.1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DA ALTA PARA O CUIDADO DOMICILIAR 

 

 

Esse trabalho do planejamento da alta inicia-se assim que o paciente é admitido no 

setor da clínica médica e dá-se pela realização da transição do ambiente hospitalar de 

cuidados agudos, no caso dos idosos acometidos pelo AVEI, para o ambiente de cuidados 

domiciliares. No momento da admissão, o enfermeiro da unidade da clínica médica aborda 

o familiar neste primeiro contato, sendo ele geralmente acompanhado por um membro da 

família – o familiar cuidador.  

São várias as etapas de modo a prepará-lo o mais precocemente para a possível 

necessidade de cuidado domiciliar de acompanhamento. São várias as pessoas da família e 

com percepções diferentes, como: umas aceitam as orientações e outras se mostram muito 

resistentes pela sobrecarga, temos de ter paciência e fazer uma nova abordagem em outro 

momento propício. Explico que não é somente obrigação de um familiar ou da família 

cuidar deste idoso, podendo estar envolvidos mais familiares no processo de planejamento.  

Segundo Amendola (2013, p. 18):  
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A família tem um importante papel de reforço e manutenção da saúde do 

idoso, supervisionando as medicações e a alimentação, além de detectar 

precocemente alterações cognitivas, como a perda da memória recente. 

Os profissionais de enfermagem devem olhar a família não apenas como 

um apoio à assistência ao idoso, mas também como objeto de atenção dos 

seus cuidados.  

No caso de idosos que contam com integrantes da família em seu 

cotidiano por viverem sozinhos, ela afirma que é preciso pensar não 

apenas na assistência à saúde, mas no suporte social, já que muitas vezes 

esses idosos podem necessitar de auxílio nas atividades de vida diária.  

 

O dever de cuidar não é apenas de um órgão ou de uma pessoa, mas de todos 

unidos com o mesmo propósito frente ao ser humano. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A enfermagem, na assistência com o idoso, poderá compartilhar seus 

conhecimentos técnicos e científicos ao interagir com os familiares, além de 

proporcionar, por meio de pesquisas, formas de capacitação e enriquecimento 

profissional. Para o atendimento das pessoas idosas acima dos sessenta anos de idade, 

uma tendência na sociedade de hoje é a necessidade de se investir em formação desses 

profissionais especializados.  

Os idosos acometidos por acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) 

necessitam de cuidados e preparos para o autocuidado, após deixarem de ter 

independência física.  

Espera-se que os profissionais de enfermagem dotados de conhecimento técnico-

científico com enfoque na gerontologia estejam aptos a prestar orientações quanto à 

assistência a essas pessoas, visando tanto à segurança e à autonomia da pessoa, quanto à 

qualidade de vida do idoso e do familiar. Esta pesquisa, de natureza qualitativa, pretende 

contribuir para aprofundar o conhecimento dos aspectos físicos, emocionais e sociais 

desses idosos, e redundar em prestações de orientações que auxiliem os idosos e os 

familiares, os profissionais de enfermagem e os cuidadores envolvidos na lida com as 

mudanças ocorridas. 

O grande desafio a ser enfrentado pela saúde pública nos próximos anos é garantir 

aos idosos um envelhecimento saudável, com garantia de continuidade da cidadania, 

dignidade, autonomia e independência, proporcionando uma velhice sem preconceitos para 

que os idosos não fiquem vulneráveis nesta fase da vida, separados do convívio social.  

Conforme proposta com a elaboração deste trabalho acadêmico, tive a oportunidade 

de relacionar as teorias abordadas em salas de aula e colocá-las em prática em um 

ambiente hospitalar, por meio da interação com profissionais, familiares e idosos, 

conhecendo as dificuldades acerca do envelhecimento e do trato com esta demanda em 

uma unidade de saúde pública. Assim, pude desenvolver um estudo que abrange a 

patologia, aprofundando os conhecimentos sobre o AVE, uma doença com complicações 

graves, os exames, os tratamentos dos diagnósticos e a orientação quanto aos cuidados que 
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estes pacientes necessitam após serem acometidos pelo AVEI, bem como a prevenção de 

novos agravos, para uma adaptação com estilo de vida saudável promovido por uma equipe 

de saúde.  

Para que esse desafio seja enfrentado, é necessário o saber que vem da pesquisa 

científica e a sabedoria que vem da vivência do enfrentamento da situação para uma 

superação que almeje a integração dos idosos na sociedade. Frente ao alto índice de 

envelhecimento, é preciso que se formem profissionais aptos e participativos, viabilizando 

a conscientização das famílias para preservação da autonomia, independência e dignidade 

do idoso que se encontra em alta hospitalar, tão fragilizado e incerto de tudo que possa vir 

a acontecer com ele.  

Durante a realização deste trabalho, fui capaz de perceber o quanto é importante o 

acolhimento não apenas da pessoa acometida pela doença, mas também de seus familiares 

cuidadores que, durante este processo, ficam fragilizados facilitando/contribuindo para 

autonomia de ambos.  “Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas 

quem vence. De certa forma, término o trabalho de um grupo enorme de pessoas”.   Airton Senna 
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Eros havia pedido e obtido de Zeus a imortalidade para Titono. Ao formular o 

pedido, porém, se esqueceu de solicitar a juventude eterna e a beleza. Com o tempo, o 

outrora belo e vigoroso Titono chegou à mais lamentável decrepitude. A deusa, aborrecida, 

trancou-o em seu palácio, onde o “imortal” ancião levava uma vida miserável.  
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Medicamentos utilizados pela referida idosa após a alta hospitalar e durante 

acompanhamento em Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como os cuidados com 

armazenamento das medicações, e os cuidados de enfermagem orientados ao familiar 

cuidador e à idosa para não interromper o uso das medicações sem autorização médica 

durante a terapia. 

 

AAS Infantil (ácido acetilsalicílico) 

Apresentação: Comprimido de 100 mg antiagregante plaquetário, anti-inflamatório 

não esteroide (AINE) antitérmico, antirreumático. 

Ação: O mecanismo de ação antitrombótica do ácido acetilsalicílico é o resultado 

da inibição da cicloxigenase que, ao nível das plaquetas, inibe a síntese da tromboxona A, 

com a consequente diminuição da capacidade de agregação plaquetária. 

Indicação: Angina pectoris instável, profilaxia do IAM e após cirurgia arterial e 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVEI), trombose de vasos coronarianos, trombose 

venosa e embolia pulmonar. 

Contraindicação e precaução: Hipersensibilidade, úlcera ou sangramento 

gastrointestinal, crianças ou adolescentes com varicela (devido à associação 

epidemiológica com síndrome de Reye), gestação (recomenda-se evitar o uso, devido a 

possíveis maiores riscos de hemorragia materno-fetal e de efeito cardíaco congênito ou 

outras malformações). Usar-se cuidadosamente nos casos de disfunção renal, 

hipoprotrombinemia, deficiência de vitamina K e em pacientes asmáticos. 

Reações adversas: 

Dermatológica: rush. 

Gastrointestinal: náusea, vômito, desconforto gastrointestinal, sangramento oculto. 

Hematológica: tempo de sangramento prolongado, hematoma. 

Hepática: disfunção hepática. 

Otorrinolaringológica: zumbido, perda da audição. 

Outra: síndrome de Reye. 
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Cuidados de enfermagem: 

1. O paciente deve ser instruído a tomar a medicação exatamente conforme 

recomendado, e a não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que 

alcance melhora.  

2. Informações ao paciente devem ser dadas sobre as reações adversas mais 

frequentes relacionadas ao uso da medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma 

delas, principalmente as incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado 

imediatamente. 

3. A medicação inibe a agregação plaquetária, portanto o seu uso deve ser suspenso 

entre 5 e 7dias antes da realização de cirurgias eletivas. 

4. Ao paciente deve ser recomendada a manutenção de uma boa ingestão de 

líquidos, e quanto ao uso de escovas de dente macias e barbeador elétrico, que evite a 

prática de esportes e que seja especialmente cuidadoso para evitar quedas como prevenção 

de sangramentos durante a terapia. 

5. Zumbido pode ocorrer devido ao aumento das concentrações plasmáticas, 

embora não seja um indicativo de toxicidade. 

6. Ao paciente deve ser recomendado que evite o uso de qualquer outra droga ou 

medicação sem o conhecimento do médico, durante a terapia. 

7. Durante terapias prolongadas, monitorar: hematócrito, hemoglobina, TP, função 

renal, sinais de petéquias ou de sangramento gengivais ou gastrointestinais. 

8. Exames laboratoriais podem causar: possíveis aumentos dos níveis sanguíneos 

(TGO, TGP, fosfatasse alcalina, bilirrubina). 

9. Interação medicamentosa: atenção ao uso concomitante de outras drogas. 

10. A medicação pode ser administrada via oral com leite ou alimentos, antiácidos 

ou com um copo cheio de água, para diminuir as reações adversas gastrointestinais. 

 

CARVEDILOL 

Apresentação: Comprimido de 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ou 25 mg. 

Ação: Betabloqueador não-seletivo que também apresenta atividade alfa-1 

bloqueadora. 

Farmacocinética: Uso via oral (nível sanguíneo: 30 min; eliminação: 8-10 h). 
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Indicação: Coadjuvante no tratamento de insuficiência cardíaca leve ou moderada 

(classe II ou III NYHA) de origem isquêmica ou miocárdica, associado com digitálicos, 

diuréticos, inibidores da ECA. Anti-hipertensivos e antianginoso. VO (adultos): 

inicialmente 6,25 mg/dia,12/12h, durante 2 semanas. 

Contraindicação: Disfunção hepática, diabetes, insuficiência cardíaca, 

hipersensibilidade, ICC, asma brônquica, síndrome da doença sinusal, choque 

cardiogênico. Use cuidadosamente nos casos de disfunção hepática, diabetes, insuficiência 

vascular periférica, anestesia ou cirurgia. 

Reações adversas: 

Cardiovascular: bradicardia, hipotensão postural, ICC, arritmia, edema pulmonar, 

hipotensão. 

Gastrointestinal: dor de estômago, flatulência, constipação, diarreia. 

Hepática: insuficiência hepática. 

Otorrinolaringológica: zumbido. 

Respiratória: rinite, faringite, dispneia. 

Sistema nervoso central: tontura, fadiga, depressão emocional, parestesia, distúrbio 

do sono. 

Outras: dor nas costas, infecções. 

 

Cuidados de enfermagem: 

1. O paciente deve ser instruído a tomar a medicação exatamente conforme 

recomendado, e a não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que 

alcance melhora.  

2. O uso da medicação não deve ser suspenso subitamente ou sem conhecimento do 

médico. Informe ao paciente os sintomas relacionados à suspensão súbita do seu uso 

(desenvolvimento de angina ou IAM). As doses devem ser reduzidas lenta e gradualmente 

durante 2 semanas. 

3. Informações ao paciente devem ser dadas sobre as reações adversas mais 

frequentes relacionadas ao uso da medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma 
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delas, principalmente as incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado 

imediatamente. 

4. Ao paciente deve ser recomendado que mude lentamente de posição, para 

minimizar a hipotensão postural, durante a terapia. 

5. Recomende que o paciente monitore regularmente a PA e o pulso e que, diante 

da observação de qualquer alteração significativa, comunique imediatamente ao médico. 

6. Recomende que o paciente informe ao médico o esquema de medicação anterior 

ao tratamento ou à cirurgia. 

7. Este medicamento pode causar tontura. Recomende que o paciente evite dirigir e 

fazer outras atividades que requeiram estado de alerta, até que a resposta à medicação seja 

conhecida.  

8. Recomende ao paciente que evite o uso de quaisquer outras drogas ou 

medicações sem o conhecimento do médico, durante a terapia. 

9. Durante a terapia, monitore os sinais de disfunção hepática (prurido, urina 

escura, anorexia, icterícia, dor). 

10. Interações medicamentosas: atenção durante o uso concomitante de outras 

drogas. 

11. A medicação deve ser administrada via oral com alimentos para minimizar as 

reações adversas e a hipotensão. 

 

OMEPRAZOL 

Apresentação: Cápsula de 20 mg. 

Ação: Produz a inibição específica da enzima H K- ATPase (bomba de prótons) 

nas células parietais. Esta ação farmacológica inibe a etapa final da formação de ácido no 

estômago. 

Farmacocinética: VO 

Indicação e posologia: Esofagite erosiva, úlcera duodenal, úlcera gástrica, VO 

(adultos): 20-40 mg/dia, durante 4 a 8 semanas, IV (adultos): 40 a 80 mg (em bolus), como 

dose única diária. As doses maiores que 120 mg/dia devem ser fracionadas em 2 ou 3 

tomadas. 

Contraindicação e precaução: disfunção hepática, diabetes, insuficiência 

cardíaca. 
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Reações adversas: 

Dermatológica: rush, urticária, prurido, alopecia. 

Gastrointestinal: boca seca, diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, constipação, 

atrofia da língua. 

Respiratória: sintomas de insuficiência respiratória, tosse, epistaxe. 

Sistema nervoso central: cefaleia, tontura, astenia, insônia, apatia, ansiedade, 

parestesia.  

Outras: febre, dor nas costas. 

 

Cuidados de enfermagem:  

1. A medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendado e o 

tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do médico, ainda que o paciente 

alcance melhora. 

2. Informações ao paciente devem ser dadas sobre as reações adversas mais 

frequentes relacionadas ao uso da medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma 

delas, principalmente as incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado 

imediatamente. Informe, também, sobre a possível ocorrência de alopecia. 

3. Pode causar boca seca. Enxágues orais frequentes, boa higiene oral e consumo de 

balas ou gomas de mascar sem açúcar podem minimizar esse efeito. 

4. Este medicamento pode causar tontura. Recomende que o paciente evite dirigir e 

fazer outras atividades que requeiram estado de alerta, durante a terapia. 

5. Recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação 

sem o conhecimento do médico, durante a terapia. 

6. Interações medicamentosas: atenção durante o uso concomitante de outras 

drogas. 

7. Via oral: a medicação deve ser administrada antes das refeições, as cápsulas não 

devem ser maceradas ou mastigadas. 

8. Nos casos indicados, a dose de 40 mg proporciona redução imediata de 90% na 

acidez gástrica; nas indicações pré-cirúrgicas, administre 1h antes dos procedimentos; na 

reconstituição, utilize somente o solvente próprio, a solução não deve ser misturada com 

outros medicamentos; após a reconstituição, infunda lentamente (velocidade média 
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mínima: 2,5 ml/min; velocidade média máxima: 4 ml/min); após a reconstrução, a solução 

se mantém estável até 4hs. 

 

SINVASTATINA 

Composição: 20 mg 

Ação: Inibidor seletivo e competitivo da 3-hidroxi-3 metilglutaril-coenzima A 

(HMG- CcA) redutase, a enzima limitante responsável pela conversão da HMG-CoA a 

mevalonato, um percursor dos esteróis, inclusive do colesterol.  

Efeito terapêutico: Diminuição do LDL-colesterol e do colesterol total, ligeiro 

aumento do HDL-colesterol e redução do VLDL-colesterol e dos triglicerídeos, redução da 

progressão da DAC, resultando na diminuição do infarto do miocárdio/AVC e da 

necessidade de revascularização miocárdica. 

Farmacocinética: Início da ação desconhecido, pico sanguíneo desconhecido, 

duração da ação desconhecida. 

Indicação e posologia: Auxiliar na terapia dietética no controle da 

hipercolesterolemia primária e das dislipidemias mistas, na diminuição dos lipídios/do 

colesterol para diminuir o risco de infarto do miocárdio e as sequelas de AVC (prevenções 

primárias e secundárias). 

VO (adultos): 5 a 10 mg/dia à noite, pacientes geriátricos, com HDL< 190 mg/dl 

ou aqueles que estejam recebendo ciclosporina – inicialmente 5 mg/dia a dose poderá ser 

aumentada em intervalos de 4 semanas (dose máxima: 10 mg/dia, em pacientes que 

estejam sob uso de ciclosporina). 

Contraindicação e precaução: Use cuidadosamente nos casos de doença hepática, 

alcoolismo, prejuízo renal, infecção aguda grave, hipotensão, grandes cirurgias, trauma, 

distúrbios metabólicos, endócrinos ou eletrolíticos graves, convulsões mal controladas, 

distúrbios visuais, miopatia e em mulheres em idade fértil. Pacientes < 18 anos: segurança 

ainda não estabelecida. 

 

Cuidados de enfermagem: 

1. Instrua o paciente a tomar a medicação exatamente conforme recomendado, a 

não saltar nenhuma dose ou dobrar aquelas esquecidas. Informe ao paciente o objetivo da 
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medicação, para facilitar tanto a compreensão do seu diagnóstico como a sua colaboração 

no tratamento. A medicação ajuda a controlar, mas não cura os níveis séricos de colesterol 

elevados, e deve ser usada em conjunto com restrições na dieta (gordura, colesterol, 

carboidratos, álcool), prática regular de exercícios e abandono do tabagismo. 

2. Informe ao paciente as contraindicações e as reações adversas mais 

frequentemente relacionadas ao uso da medicação e que, diante a ocorrência de qualquer 

uma delas, principalmente dor muscular inexplicada, alterações da sensibilidade muscular, 

em especial quando acompanhada de mal-estar ou febre, como também aquelas incomuns 

ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. 

3. Recomende que o paciente informe ao médico o esquema de medicação anterior 

ao tratamento ou à cirurgia. 

4. Recomende ao paciente o uso de protetores solares e de roupas mais adequadas 

para prevenir, embora raras, as reações de fotossensibilidade, durante a terapia. 

5. Recomende ao paciente que evite o tabagismo e o uso de qualquer outra ou 

medicação sem o conhecimento do médico, durante a terapia. 

6. Pode causar tontura. Recomende que o paciente evite dirigir e outras atividades 

que requerem estado de alerta, durante a terapia. 

7. Enfatize para o paciente a  

 

ENALAPRIL 

(Hipotensor arterial inibidor da ECA) 

Apresentação: Comprimidos de 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ou 20mg. Frascos ampolas 

com 5 ml (1 mg/ml). 

Ação: Inibe a conversão de angiotensina I em angiotensina II. 

Cuidados de Enfermagem: 

1. Informe ao paciente as reações adversas mais frequentes relacionadas ao uso da 

medicação e, na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente as incomuns ou 

intoleráveis, o médico deve ser comunicado. 

2. Interações medicamentosas: atenção durante o uso concomitante de outras 

drogas. 

3. Antes da administração, avalie cuidadosamente a dose, a concentração e a via 

para evitar reações fatais. 
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4. Antes da administração, avalie os antecedentes de hipersensibilidade à droga. 

5. Recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação. 

6. Enfatize para o paciente a importância da realização regular dos exames de 

acompanhamento. 

7. Hipertensão arterial: monitore a pressão arterial e o pulso frequentemente e 

periodicamente. 

 

QUETIAPINA 

(Antipsicótico: tratamento de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar dos 

episódios de depressão associados) 

Apresentação: Comprimidos de 25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg. 

Ação: A quetiapina é bem absorvida e extensivamente metabolizada após 

administração oral. A biodisponibilidade da quetiapina não é afetada de forma significativa 

pela administração com alimentos.  

Reações adversas: Reação alérgica; sonolência; urticária; dificuldade para respirar; 

inchaço no rosto, nos lábios, na língua ou na garganta; boca seca; astenia leve; constipação; 

taquicardia; hipotensão ortostática e dispepsia; ganho de peso e síncope. 

 

ANLOPIPINO 

(Droga de primeira linha indicada no tratamento da hipertensão e angina de peito 

(dor violenta no peito) devido à isquemia do miocárdio (redução do fluxo sanguíneo no 

músculo cardíaco). Pode ser usado isoladamente ou em combinações com outros 

medicamentos). 

Apresentação: Comprimidos de 5 mg e 10 mg. Uso adulto. 

Ação: Inibidor do influxo de cálcio (bloqueador do canal lento de cálcio ou 

antagonista do íon cálcio) e inibidor do influxo transmembrana do íon cálcio no interior 

dos músculos cardíaco e liso. O mecanismo de ação anti-hipertensiva do anlodipino deve-

se ao efeito relaxante direto na musculatura vascular lisa. Reduz o grau de isquemia total 

por duas ações: dilata as arteríolas periféricas e reduz a resistência periférica total contra o 

trabalho cardíaco. Envolve também dilatação das artérias coronárias principais, e arteríolas 

coronárias em regiões normais e isquêmicas. Esta dilatação aumenta a liberação de 
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oxigênio no miocárdio em pacientes com espasmo coronariano arterial, e abranda a 

vasoconstrição coronariana induzida pelo fumo. 

Reações adversas: Mais comuns: dor de cabeça, inchaço, cansaço, sonolência, 

náusea, dor abdominal, rubor, palpitações e tontura.  

 

CITALOPRAM 

(Antidepressivo inibidor da receptação da serotonina) 

Principal finalidade é tratar todas as formas de depressão, exceto os presentes nos 

ciclos rápidos do transtorno afetivo bipolar. Vem sendo recomendado também para tratar 

problemas de conduta em pacientes demenciados. 

Ação: Atua na inibição da receptação da serotonina e pouco sobre outros 

neurotransmissores, é uma medicação com poucos ou leves efeitos colaterais. Ao contrário 

dos antidepressivos tricíclicos ou tetracíclicos, sua interferência sobre o ritmo cardíaco é 

mínima, sendo assim recomendado para pacientes com este tipo de problema cardíaco.  

Reações adversas: Dores de cabeça, insônia, sensação de cansaço, tonturas, prisão 

de ventre e visão embaçada.  

 

ISOSSORBIDA 

(Vasodilatador coronariana e venosa) 

Apresentação: Comprimidos de 20 mg e 30 mg. 

Indicações: Terapia de ataque e de manutenção na insuficiência coronária. 

Tratamento e profilaxia: angina de esforço (angina secundária, angina estável ou angina 

crônica), angina de repouso (angina primária, angina instável, angina de Prinzmetal ou 

angina vasoespástica). Angina pós-infarto: terapia de ataque e de manutenção na 

insuficiência cardíaca, aguda ou crônica em associação aos cardiotônicos, diuréticos e 

também aos inibidores da enzima conversora. Durante a ocorrência de crises de angina ou 

situações que possam desencadeá-las. 

Ação: Relaxante que incide direto sobre a circulação coronariana e circulação 

venosa, faz com que haja aumento do fluxo coronariano e redução de pré-carga.  

Reações adversas: Dores de cabeça (que normalmente desaparecem com a 

continuidade do tratamento), hipotensão e náusea. 
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EXAME FÍSICO REALIZADO DA PACIENTE 

 

Ao exame físico: bom estado geral. 

Pressão arterial: PA sistólica 120; diastólica 80 mmhg. 

Temperatura: 36°. 

Pulso apical: 78 bpm. 

Frequência respiratória: 18 mr. 

Sistema neurológico: Glasgow de 14. 

 Calma, abertura ocular espontânea, com períodos de confusão e agitação motora.  

Cabeça: cabelos bem higienizados, coloração preto por tintura de distribuição 

uniforme e grande quantidade de fios grossos. Ausência de pediculose e seborreia e 

subgaleal em região occiptal do couro cabeludo. Familiares não informam se houve queda 

da própria altura e, quando a paciente é questionada, verbaliza palavras desconexas com 

algia local (dor na cabeça) e familiares não informa o que houve. 

Mobilidade: ativa (movimento de rotação, flexão, extensão, hiperflexão e 

hiperextensão e sem alterações na simetria). 

Face: simétrica, pele hipocorada e hidratada, textura lisa e fina, coloração parda, 

ausência de manchas. 

Olhos: simétricos, esclera branca, íris castanho-claro e pupilas de coloração preta 

bilateral, isofotorreagentes a luz, sobrancelhas arqueadas naturalmente, pálpebras 

simétricas com discreta ptose, uso de óculos de grau. 

Nariz: simétrico e proporcional ao rosto e ausência de secreção. 

Boca: simétrica, lábios hipocorados ausência de fissuras, mucosa hipocorada e 

hidratada, língua saburrosa e hipocorada, ausência dos dentes nas arcadas dentárias 

superior e inferior, uso de prótese dentária inferior, mas no momento ausente. 

Ouvido: pavilhões auriculares normais com implantação à linha dos olhos, boa 

higienização, acuidade auditiva preservada bilateral. 
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Pescoço: movimento de rotação, flexão, extensão, hiperflexão e hiperextensão. 

Ausência de gânglios palpáveis.  

Tórax: simétrico, ausência de abaulamento, pele íntegra de coloração clara e 

ausência de manchas, boa expansibilidade pulmonar, murmúrios vesiculares presentes, 

(MV+S/RA) sem ruídos adventícios, mamas simétricas, flácidas com ausência de nódulos 

palpáveis. 

Coração: rítmico, com bulhas cardíacas em dois tempos, sem ausculta de sopros.  

Norm fonéticas dois tempos sem sopros audíveis (BRNF 2 T S/S). 

Abdome: globoso, contorno regular, pele de coloração clara, timpânico com ruídos 

hidroaéreos presente e diminuído em colón descendente. 

Baço: não palpável (cicatriz cirúrgica) em abdome região suprapúbica de parto 

cesariana. 

Fígado: não palpável. 

Gênito-urinário: eliminações vesicais presentes em uso de fraldas, genitália sem 

anormalidade informa, em uso de fraldas pela incontinência vesical. 

Região anal: refere eliminação intestinal diariamente uma vez ao dia no banheiro 

com auxilio do familiar cuidador. 

Membros superiores: diminuição de força motora à direita dos dois membros MSD 

e MID, hemiparesia e algia (dor) em MSE e MIE, deambulava no momento (não deambula 

sozinha, somente com auxílio da família), parcialmente acamada, com diminuição de força 

motora em uso de cadeira de rodas na instituição e em residência necessitava do auxílio da 

família. 

Pele de coloração parda. 

Exames laboratoriais: completo. 

Exames de imagens: tomografia de crânio simples e RX de tórax. 

ECG (eletrocardiograma) entregue, junto de todos os exames de imagens e 

laboratoriais com laudos no dia da alta hospitalar para acompanhamento externo. 

Problemas de enfermagem com diagnósticos: 
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Dificuldade para deambular: com base no histórico da paciente acometida por 

acidente vascular encefálico isquêmico o diagnostico: mobilidade física prejudicada 

relacionada com a hemiparesia, perda de equilíbrio e coordenação, espasticidade e lesão 

cerebral. 

Dor aguda em membro superior direito e membros inferiores bilateral (ombro 

dolorido) relacionada com a hemiplegia e desuso. 

Dificuldade para higiene corporal: déficits de autocuidado (higiene, uso de 

instalações sanitárias, arrumação pessoal e alimentação) relacionados com as sequelas do 

acidente vascular encefálico. 

Memória e dificuldade para falar ou entender/compreensão: processo de raciocínio 

comprometido relacionado com a lesão encefálica, confusão ou incapacidade para seguir as 

instruções. Comunicação verbal prejudicada relacionada com a lesão encefálica. 

Ausência dos dentes: deglutição prejudicada, faz uso de prótese dentária. 

Uso de fraldas: incontinência relacionada com a bexiga flácida, instabilidade do 

detrusor, confusão ou dificuldade na comunicação. 

 Irritabilidade: processo de raciocínio comprometido relacionado com a lesão 

encefálica, confusão ou incapacidade para seguir as instruções. Mostra-se irritada quando 

tem um raciocínio e não consegue verbalizar ou formar frases, não recorda os nomes dos 

filhos durante o diálogo.  

Ansiedade: risco de integridade cutânea prejudicada relacionada com a 

hemiparesia/hemiplegia ou mobilidade diminuída. 

Solidão: processos familiares interrompidos relacionados com a doença catastrófica 

e sobrecarga de cuidados.  

Medo de o esposo não ficar com ela pela limitação da doença neurológica: 

disfunção sexual relacionada com os déficits neurológicos ou medo de falha. 

De acordo com os problemas de enfermagem apresentados pela paciente através do 

exame físico, realizamos os diagnósticos de enfermagem acima citados e prescrições de 

enfermagem para melhor atendê-la, de forma organizada e planejada com respeito a sua 

totalidade para melhor atendê-lo. 
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Prescrições de enfermagem: o cuidado de enfermagem possui um impacto 

significativo sobre a recuperação do paciente. Com frequência, muitos sistemas corporais 

ficam prejudicados em consequência do AVEI, e o cuidado consciente e as intervenções 

adequadas podem evitar as complicações incapacitantes. Durante e após a fase aguda, as 

intervenções de enfermagem focalizam a pessoa como um todo. 

Além de prestar os cuidados físicos, as enfermeiras podem encorajar e promover a 

recuperação ao ouvir os pacientes e fazer perguntas para gerar o significado da experiência 

do AVE (EAVES, 2000; PILKINGTON, 1999). 

Déficit no autocuidado para banho, definido como incapacidade de lavar o corpo e 

secá-lo, relacionado à dor, prejuízo cognitivo, musculoesquelético e neuromuscular. 

NOC: autocuidado da vida diária (estimular), mobilidade, nível da dor. 

 

Prescrição de enfermagem: 

1. Orientar quanto ao banho uma vez ao dia pela manhã, com auxílio de um 

familiar. 

2. Manter ambiente sem corrente de ar, separando as vestimentas com 

antecedência. 

3. Administrar medicação analgesia 30 minutos antes do banho, conforme 

prescrição médica. 

4. Atentar para secar as dobras das regiões: inframamárias, axilas, virilhas e secar 

bem, apalpando entre os interdigitais. 

5. Manter unhas curtas sempre retas e lixadas, fazer este procedimento após banho 

para facilitar o corte. 

6. Lavar o couro cabeludo três vezes por semana e mantê-lo seco. 

 

 O que podemos fazer enquanto profissional enfermagem para auxiliar esta paciente 

a melhorar o processo de raciocínio, comprometido pelo acometimento do AVEI, tanto 

para melhorar seu comportamento e aceitação da limitação neste momento, quanto para 

deixar seu familiar auxiliá-la.  
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  Depois do AVE, o paciente pode ter problemas com déficits cognitivos, 

comportamentais e emocionais relativos à lesão cerebral. Entretanto, em muitos casos, um 

grau considerável de função pode ser recuperado, porque nem todas as áreas do cérebro 

são igualmente lesadas; algumas permanecem mais intactas e funcionais que outras. 

Depois que o histórico delineia os déficits do paciente, o neuropsicólogo, em 

colaboração com o médico assistente, psiquiatra, enfermeira e outros profissionais, 

estrutura um programa de treinamento, empregando a reeducação cognitivo-perceptual, 

imagem visual, orientação da realidade e procedimentos de indiciação para compensar as 

perdas. O papel da enfermeira é de suporte. A enfermeira revê os resultados dos exames 

neuropsicológicos, observa o desempenho e a evolução do paciente, fornece a 

retroalimentação positiva e, de modo mais importante, transmite uma atitude de confiança 

e esperança. As prescrições centralizam-se sobre as forças e capacidades remanescentes do 

paciente, enquanto tentam melhorar o desempenho das funções afetadas. 

 Ansiedade definida por apreensividade, consciência dos sintomas fisiológicos 

relacionados à mudança no estado de saúde decorrentes da patologia.  

NOC: avaliar o nível de ansiedade, tentar o autocontrole da ansiedade, aceitação do 

estado de saúde. 

 

Prescrição de enfermagem: 

1. Orientá-la a manter a calma e o equilíbrio emocional durante as tarefas rotineiras. 

2. Encorajar a aceitação da limitação, não sendo ela a única idosa a passar pelo 

processo patológico. 

3. Manter a capacidade de raciocínio através de rotinas da vida diária. 

4. Manter o aparelho de telefone sempre no local em que ela está, para não ficar 

ansiosa para correr para atendê-lo. 

5. Atentar para manter vínculos externos com outras pessoas, para retorno à vida 

social, com a participação em atividades de lazer. 

 

 Deglutição prejudicada definida pela ausência dos dentes, dificultando a 

mastigação, relacionado a envolvimento do nervo craniano e o uso de prótese dentária. 
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NOC: estado de deglutição, prevenir a aspiração; estado neurológico: função 

sensória motora craniana. 

 

Prescrição de enfermagem: 

1. Ofertar a dieta conforme restrição médica com redução do sódio. 

2. Evitar os embutidos por apresentarem grandes concentrações de sódio. 

3. Correção postural durante refeições, sentada à mesa e sem conversar. 

4. Fazer as refeições regulares, evitando jejuns prolongados.  

5. Realizar higiene oral três vezes ao dia e sempre que necessário, utilizando após a 

escovação o enxaguatório que não contenha álcool. 

  

 Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos, rompimento epitelial 

que favorece a migração de microrganismos para corrente sanguínea. 

NOC: conhecimento controle de infecção prepara pré-procedimento. 

 

Risco de queda, fator de risco relacionado a uso de dispositivos auxiliares para 

deambular; dificuldade na marcha; doença vascular (AVCi). 

NOC: cognição, estado neurológico, controle motor central, locomoção, 

mobilidade, nível de dor. 

 

Deambulação prejudicada, definida pela capacidade prejudicada para percorrer as 

distâncias necessárias, relacionadas a dor, prejuízo cognitivo, prejuízo musculoesquelético 

e neuromuscular. 

NOC: não tem. 

 

Mobilidade física prejudicada definida pela capacidade limitada para desempenhar 

as habilidades motoras finas e grossas, relacionada a dor, força muscular diminuída e 

prejuízo cognitivo. 

NOC: locomoção, autocuidado, atividades da vida diária, motivação e nível da dor. 
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Melhorando a mobilidade e evitando as deformidades articulares 

 

O paciente hemiplégico apresenta paralisia unilateral (paralisia em um lado). 

Quando se perde o controle dos músculos voluntários, os fortes músculos flexores exercem 

controle sobre os extensores. 

O braço tende a aduzir (os músculos adutores são mais fortes que os abdutores) e a 

girar internamente. O cotovelo e o punho tendem a fletir, a perna afetada tende a girar 

externamente na articulação do quadril e na do joelho, e o pé supina na articulação do 

tornozelo e tende no sentido da flexão plantar. 

O posicionamento correto é importante para evitar as contraturas; as medidas são 

usadas para aliviar a pressão, auxiliar na manutenção do bom alinhamento corporal e evitar 

as neuropatias compressivas, principalmente dos nervos ulnar e fibular. Como os músculos 

flexores são mais fortes que os músculos extensores, uma tala posterior aplicada à noite no 

membro afetado pode evitar a flexão e manter o posicionamento correto durante o sono. 

 

Evitando a adução do ombro 

 

Para evitar a adução do ombro afetado enquanto o paciente está no leito, é colocado 

um travesseiro na axila, quando existe rotação externa limitada; isso mantém o braço 

afastado do tórax. Um travesseiro é colocado sob o braço, sendo esse membro mantido em 

posição neutra (discretamente fletido), com as articulações distais posicionadas mais 

elevadas que as articulações mais proximais. Dessa maneira, o cotovelo é posicionado mais 

alto que o ombro, e o punho, mais elevado que o cotovelo. Isso ajuda a evitar o edema e a 

fibrose articular resultante que limitará a amplitude (arco) de movimento quando o 

paciente recupera o controle do braço. 
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Posicionando a mão e os dedos 

 

Os dedos são posicionados de modo que fiquem discretamente flexionados. A mão 

é colocada em discreta supinação (com a região palmar voltada para cima), que é sua 

posição mais funcional. Quando o membro superior está flácido, uma tala de repouso volar 

pode ser utilizada para apoiar o punho e a mão em uma posição funcional. Quando o 

membro superior está espático, um rolo de mão não é empregado, porque ele estimula o 

reflexo de preensão. Nesse caso, é útil uma tala dorsal de punho para permitir que a região 

palmar fique livre de pressão. São feitos todos os esforços para evitar o edema de mão. 

A espasticidade, principal na mão, pode ser uma complicação incapacitante depois 

do acidente vascular cerebral. Recentemente, os pesquisadores relataram que injeções 

intramusculares de toxina botulínica diminuíram a espasticidade no punho e nas mãos e 

aumentaram a capacidade funcional para se vestir, lavar-se e outras atividades da vida 

diária (BRASHEAR et al., 2002). 

Risco de solidão relacionado ao isolamento social. 

NOC: adaptação da deficiência física, ajuste psicossocial, mudança de vida, bem 

estar familiar, funcionamento familiar. 

 

 Dor crônica definida pelo medo de uma nova lesão e relato verbal de dor, 

relacionado à incapacidade física e psicossocial crônica. 

NOC: controle da dor, nível de dor, melhora na qualidade de vida, vontade de viver. 

 

Atingindo o controle intestinal e vesical 

 

Depois de um acidente vascular encefálico, o paciente pode apresentar 

incontinência urinária transitória devido a confusão, incapacidade de comunicar as 

necessidades e a incapacidade de usar o urinol ou comadre por causa dos controles motor e 

postural prejudicados. Ocasionalmente, depois do AVE, a bexiga fica atônica, com 

comprometimento da sensibilidade em resposta ao enchimento vesical. Por vezes, o 
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controle do esfíncter urinário externo é perdido ou diminuído. Durante esse período, 

realiza-se o cateterismo intermitente com a técnica estéril. Quando o tônus muscular 

aumenta e os reflexos tendinosos profundos reaparecem, o tônus vesical aumenta e a 

espasticidade da bexiga pode desenvolver-se. Como a consciência do paciente fica 

confusa, a incontinência urinária persistente ou a retenção urinária podem ter sintomas de 

lesão cerebral bilateral. O padrão de micção ou esquema é analisado e o urinol ou comadre 

é oferecido. 

Os pacientes podem ter problemas com o controle intestinal ou constipação, com 

esta sendo o problema mais comum. Exceto quando contraindicada, a dieta rica em fibras e 

a ingestão adequada de líquidos (2 a 3 1itros por dia) devem ser fornecidas, sendo 

estabelecido um horário regular (comumente depois do café da manhã) para o uso das 

instalações sanitárias. 

Nutrição desequilibrada, menos do que as necessidades corporais definidas pela 

falta de interesse na comida e incapacidade percebida de ingerir comida relacionada à 

capacidade prejudicada de ingerir os alimentos. 

NOC: estado nutricional. 

 

Realizar ou orientar a paciente quanto à mudança de posição e à importância 2/2 

horas, para melhora do acondicionamento físico, evitando, assim, novos agravos, fazendo 

uso de apoios, coxins, travesseiros ou almofadas anatômicas. Sentado com correção 

postural, principalmente com o membro afetado pelo AVEI, lateralizado para direita, 

esquerda e ventral; após as mudanças fazer massagem de conforto para ativar a 

circulação local. 

  

Mudando as posições 

  

A posição do paciente deve ser trocada a cada 2 horas. Para colocar o paciente na 

posição lateral (decúbito lateral), é colocado um travesseiro entre as pernas antes que o 

paciente seja virado. Para promover o retorno venoso e evitar o edema, a parte superior da 

coxa não deve ser flexionada agudamente. O paciente pode ser virado de um lado para o 
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outro, mas o intervalo de tempo despendido sobre o lado afetado deve ser limitado, caso a 

sensação esteja comprometida. 

Quando possível, o paciente é colocado na posição de decúbito ventral por 15 a 30 

minutos, várias vezes ao dia. Um pequeno travesseiro ou um suporte é colocado sob a 

pelve, estendendo-se desde o nível do umbigo até o terço superior da coxa. Isso ajuda a 

promover a hiperextensão das articulações do quadril, o que é essencial para a marcha 

normal, e também a evitar as contraturas em reflexão do joelho e do quadril. A posição de 

decúbito ventral também ajuda a drenar as secreções brônquicas e impede as deformidades 

em contratura dos ombros e joelhos. Durante o posicionamento, é importante reduzir a 

pressão e mudar frequentemente a posição, visando a evitar as úlceras de pressão. 

 

Estabelecendo um programa de exercício 

  

Os membros afetados são exercitados passivamente e mantidos em uma amplitude 

de movimento completa, quatro ou cinco vezes ao dia, a fim de manter a mobilidade 

articular, recuperar o controle motor, evitar contraturas no membro paralisado, evitar a 

deterioração adicional do sistema neuromuscular e estimular a circulação. O exercício é 

valioso na prevenção de estase venosa, o que pode predispor o paciente à trombose e à 

embolia pulmonar. 

A repetição de uma atividade, forma novos caminhos no SNC e, portanto, encoraja 

novos padrões de movimento. A princípio, os membros comumente estão flácidos. Quando 

ocorre o retesamento em qualquer área, os exercícios de amplitude devem ser realizados 

com maior frequência. 

O paciente é observado para sinais e sintomas que possuam indicar a embolia 

pulmonar ou a carga de trabalho cardíaca excessiva durante o exercício; estes incluem falta 

de ar, dor torácica, cianose e frequência de pulso crescente com exercício. Períodos de 

exercício curtos e frequentes sempre são preferíveis a períodos mais longos em intervalos 

irregulares. A regularidade no exercício é mais importante. A melhora na força muscular e 

a manutenção da amplitude de movimento podem ser alcançadas apenas através do 

exercício diário. 
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O paciente é encorajado e lembrado a exercitar o lado não afetado a intervalos 

durante todo o dia. É valioso desenvolver um esquema por escrito para lembrar ao paciente 

as atividades de exercício. A enfermeira supervisiona e apoia o paciente durante essas 

atividades. O paciente pode ser ensinado a colocar a perna não afetada sob a perna afetada 

para movê-la quando muda a posição e faz exercícios. Exercícios de flexibilidade, 

fortalecimento, coordenação, resistência e equilíbrio preparam o paciente para a 

deambulação. Os exercícios de fortalecimento do quadríceps e do glúteo são iniciados 

precocemente para melhorar a força muscular necessária para deambular; estes são 

realizados pelo menos cinco vezes ao dia, 10 minutos por vez. 

   

 Preparando para deambulação  

 

Logo que possível, o paciente é assistido para sair do leito. Comumente, quando a 

hemiplegia resultou de uma trombose, é iniciado um programa de reabilitação ativo logo 

que o paciente recupere a consciência; um paciente que sofreu hemorragia cerebral não 

pode participar ativamente até que todas as evidências de sangramento tenham terminado. 

Em primeiro lugar, o paciente é ensinado a manter o equilíbrio enquanto sentado e, 

em seguida, a aprender a se equilibrar enquanto em pé. Se o paciente apresenta dificuldade 

em alcançar o equilíbrio em pé, pode ser empregada uma mesa inclinada. Essa técnica é 

particularmente valiosa para pacientes que estiveram em repouso no leito por períodos 

prolongados e que estão exibindo alterações ortostáticas da pressão arterial. 

Quando o paciente precisa de uma cadeira de rodas, o tipo dobrável com freios 

manuais é o mais prático, porque permite que o paciente manipule a cadeira. Esta 

deve ser suficientemente baixa para permitir que o paciente a impulsione com o pé 

sadio, e suficientemente estreita para permitir que seja utilizada em casa. Quando o 

paciente é transferido da cadeira de rodas, os freios devem ser acionados  e travados 

em ambos os lados. 

Comumente, o paciente está apto a caminhar logo que o equilíbrio em pé seja 

alcançado. As barras paralelas são úteis nesses primeiros esforços. Uma cadeira comum ou 

cadeira de rodas deve estar prontamente disponível no caso de o paciente ficar subitamente 

fadigado ou se sentir tonto. 
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Os períodos de treinamento para deambulação devem ser curtos e frequentes. À 

medida que o paciente se fortalece e ganha confiança, uma bengala ajustável pode ser 

utilizada para o suporte. Em geral, uma bengala de três ou quatro pontas proporciona um 

apoio estável nas fases iniciais da reabilitação. 

 

Evitando a dor no ombro 

 

Até 70% dos pacientes com acidente vascular cerebral sofrem de dor intensa no 

ombro, a qual os impede de aprender novas habilidades, porque a função do ombro é 

essencial para obtenção do equilíbrio e realização das atividades de transferência e 

autocuidado. Podem ocorrer três problemas: ombro doloroso, subluxação do ombro e 

síndrome ombro-mão. 

Uma articulação de ombro flácida pode ser excessivamente estirada através do uso 

de força excessiva ao virar o paciente ou devido ao movimento do braço e ombro 

excessivamente extenuante. Para evitar a dor no ombro, a enfermeira nunca deve levantar o 

paciente pelo ombro flácido, nem tracionar o braço ou ombro afetado. 

Quando o braço está paralisado, subluxação (deslocamento incompleto) do ombro 

pode acontecer devido ao estiramento excessivo da cápsula articular e da musculatura pela 

força da gravidade, quando o paciente senta ou fica em pé nos estágios iniciais depois de 

um acidente vascular encefálico. Isso resulta em dor intensa. A síndrome ombro-mão 

(ombro doloroso e inchação generalizada da mão) pode provocar um ombro congelado e, 

por fim, a atrofia dos tecidos subcutâneos. Quando um ombro se torna rígido, ele 

geralmente fica doloroso. 

Muitos problemas no ombro podem ser evitados através do posicionamento e dos 

movimentos adequados do paciente. O braço flácido fica posicionado sobre a mesa ou com 

travesseiros, enquanto o paciente estiver sentado. Alguns médicos defendem o uso de uma 

tipoia empregada de maneira adequada, quando o paciente começa a deambular pela 

primeira vez a fim de evitar que o membro superior paralisado fique pendendo sem 

suporte. Os exercícios de amplitude de movimentos muito extenuantes com o braço. O 

paciente é instruído a entrelaçar os dedos, juntar as regiões palmares e colocar as mãos 

apertadas um pouco para frente, visando a trazer as escápulas para diante; então, ele eleva 
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ambas as mãos acima da cabeça. Isso é repetido durante todo o dia. O paciente é instruído 

a flexionar o punho afetado a intervalos e mover todas as articulações dos dedos afetados. 

Ele é encorajado a tocar, bater, esfregar e olhar ambas as mãos. É útil empurrar a palma da 

mão firmemente para baixo sobre uma superfície. A elevação do braço e da mão também é 

importante para evitar o edema dependente da mão. Os pacientes com dor contínua depois 

de tentativas de movimento e posicionamento podem precisar da adição da analgesia ao 

seu programa de tratamento. 

 

Estimulando o autocuidado 

 

Logo que o paciente possa sentar, são encorajadas as atividades de higiene pessoal. 

O paciente é ajudado a estabelecer metas realistas; quando possível, é acrescentada por dia. 

A primeira etapa consiste em realizar todas as atividades, como pentear os cabelos, escovar 

os dentes, fazer a barba com barbeador elétrico, tomar banho e alimentar-se. Podem ser 

realizadas com uma das mãos e são adequadas para o autocuidado. Embora o paciente 

possa se achar desajeitado a princípio, as várias habilidades motoras podem ser aprendidas 

por repetição, e o lado sadio irá tornar-se cada vez mais forte com o uso. A enfermeira 

deve certificar-se de que o paciente não negligencia o lado afetado. Os aparelhos de 

assistência ajudarão a compensar alguns dos déficits do paciente. É mais fácil controlar 

uma pequena toalha enquanto seca depois de tomar o banho, e os lenços de papel de caixa 

são mais fáceis de usar que um rolo de papel higiênico. 

O moral do paciente melhora quando as atividades de deambulação são realizadas 

em roupas comuns. A família é instruída a trazer as roupas, as quais, preferivelmente, têm 

um tamanho maior que as normalmente utilizadas. As roupas que fecham na parte anterior 

ou com fechos ou com velcro são mais apropriadas. O paciente apresenta melhor equilíbrio 

quando a maior parte das atividades para se vestir são realizadas na posição sentada. A 

roupa é colocada no lado afetado na ordem em que as roupas devem ser vestidas. Usar um 

grande espelho, enquanto se veste, promove a consciência do paciente sobre o que ele está 

vestindo no lado afetado. O paciente deve realizar muitos movimentos compensatórios 

quando se veste; estes podem produzir fadiga e contratura vigorosa dos músculos 

intercostais. O apoio e o encorajamento são fornecidos para evitar que o paciente fique 
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muito fadigado e desencorajado. Mesmo com o treinamento intensivo, nem todos os 

pacientes podem alcançar independência ao se vestir. 

 

Tratando as dificuldades sensório-perceptuais 

 

Os pacientes com campo de visão diminuído devem ser abordados pelo lado onde a 

percepção visual está intacta. Todos os estímulos visuais (relógio, calendário, e televisão) 

devem ser colocados nesse lado. O paciente pode ser ensinado a virar a cabeça na direção 

do campo visual defeituoso para compensar essa perda. Aumentar a iluminação natural ou 

artificial no quarto e fornecer óculos é importante para o aumento da visão. 

O paciente com hemianopsia homônima (perda da metade do campo visual) vira 

para longe do lado afetado do corpo e tende a negligenciar esse lado e o espaço nesse lado; 

isso é chamado de amorfossíntese. Nesses casos, o paciente não consegue ver o alimento 

na metade da bandeja, e apenas metade do quarto é visível. É importante que a enfermeira 

lembre constantemente o paciente sobre o outro lado do corpo, visando a manter o 

alinhamento dos membros e, quando possível, posicionar os membros onde o paciente 

possa enxergá-los. 

 

Tratando a disfagia 

 

No caso desta paciente, ela usou cateter enteral apenas quando estava internada, e 

no pronto socorro estava sendo acompanhada apenas pela enfermagem e equipe médica. 

Em unidade de terapia intensiva (UTI), passou a ser acompanhada pela fonoaudióloga. 

Na unidade de clinica médica, foram realizados os testes pela fonoaudióloga e 

enfermagem não apresentando broncoaspiraração, logo em seguida sacado o CNE, em 

conjunto com toda equipe interdisciplinar, com boa aceitação das dietas via oral, não 

havendo tosse ou engasgos durante as refeições, que eram assistidas pela equipe de 

enfermagem e o familiar cuidador com as visitas diárias das nutricionistas. Mas em alta 

saiu com encaminhamento para fonoaudióloga externa, orientada a paciente e o familiar 
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quanto à importância da correção postural durante refeições e hidratações com dieta 

pastosa e uso dos líquidos com espessante. 

O acidente vascular encefálico pode resultar em problemas de deglutição (disfagia) 

devido à função prejudicada de boca, língua, palato, laringe, faringe ou parte superior do 

esôfago. Os pacientes devem ser observados para paroxismos de tosse, salivação ou 

extravasamento de alimento em um lado da boca, alimento retido por longos períodos na 

boca ou regurgitação nasal quando engole líquidos. As dificuldades de deglutição colocam 

o paciente em risco de aspiração, pneumonia, desidratação e desnutrição. 

Um fonoaudiólogo avaliará os reflexos de ânsia e a capacidade de deglutir do 

paciente. Mesmo quando parcialmente prejudicada, a função da deglutição pode retornar 

em alguns pacientes com o passar do tempo, ou o paciente pode ser ensinado sobre as 

técnicas alternativas de deglutição, sendo aconselhado a ingerir quantidades menores de 

alimento e ensinado sobre quais alimentos são mais fáceis de deglutir. O paciente pode 

iniciar, a princípio, uma dieta com líquido espesso ou purê, porque esses alimentos são 

mais fáceis de deglutir que os líquidos leves. Fazer com que o paciente sente ereto, 

preferivelmente fora do leito, em uma cadeira, e instruí-lo a contrair o queixo no sentido 

do tórax, enquanto deglute, ajudará a evitar a aspiração. A dieta pode progredir à medida 

que o paciente fica mais proficiente na deglutição. Quando ele não consegue retomar a 

ingestão oral, uma sonda de alimentação gastrointestinal será posicionada para as 

alimentações contínuas. 

  

As alimentações por terapia nutricional enteral 

 

Neste caso, a paciente citada neste trabalho não necessitou do cateter nasoenteral, 

quando recebeu alta hospitalar, conforme citado anteriormente. O que na maioria das vezes 

isto não ocorre, pois vai depender da área lesionada ou de incapacidades funcionais com a 

necessidade de sair com o cateter ou a gastrostomia, seja provisória ou definitiva, a 

orientação da enfermeira torna-se crucial, bem como da equipe médica e da nutricionista, 

tanto para o paciente quanto para o familiares cuidadores a respeito da necessidade de 

manter o CNEE e os cuidados com o cateter e o retorno se necessário. 
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As sondas enterais podem ser nasogástricas (posicionadas no estômago) ou 

nasoenterais (posicionadas no duodeno), a fim de reduzir o risco de aspiração. As 

responsabilidades de enfermagem na alimentação incluem elevar a cabeceira do leito em 

pelo menos 30° para evitar a aspiração, verificar a posição da sonda antes da 

alimentação, garantir que o balão do tubo de traqueostomia (quando em posição) é 

insuflado e administrar lentamente a alimentação pela sonda. A sonda de alimentação é 

periodicamente aspirada para assegurar que as alimentações estão passando através do 

trato gastrointestinal. Os alimentos retidos podem beneficiar-se da aplicação de uma 

sonda de gastrostomia ou de uma sonda gastrostomia endoscópica percutânea. No 

paciente com sonda nasogástrica, a sonda de alimentação deve ser posicionada no 

duodeno para diminuir o risco de aspiração. Para as alimentações de longo prazo, há 

preferência por uma sonda de gastrostomia. 

 

Melhorando a comunicação 

 

A afasia, que compromete a capacidade do paciente para compreender o que está 

sendo dito e para se expressar, pode ficar aparente de diversas maneiras. A área cortical, 

responsável por integrar a miríade de vias necessárias para a compreensão e formulação da 

linguagem, é chamada de área de broca. Ela se localiza em uma convolução adjacente à 

artéria cerebral média. Essa área é responsável pelo controle das combinações dos 

movimentos musculares necessários para articular cada palavra. A área de broca está tão 

próxima da área motora esquerda, que um distúrbio na área motora frequentemente afeta a 

área da fala. È por causa disso que muitos pacientes paralisados no lado direito (devido à 

lesão ou ao dano do lado esquerdo do cérebro) não conseguem falar, enquanto aqueles 

paralisados do lado esquerdo são menos prováveis de exibir distúrbio da fala. 

 

Mantendo a integridade da pele 

  

O paciente com AVE pode estar em risco de ruptura da pele e tecidual por causa da 

sensibilidade alterada e da incapacidade de responder à pressão e ao desconforto ao se virar 

e se mover. Portanto, evitar a ruptura da pele e dos tecidos exige a frequente avaliação da 
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pele, com ênfase sobre as áreas ósseas e partes dependentes do corpo. Durante a fase 

aguda, um leito especial pode ser empregado até que o paciente possa se mover de maneira 

independente ou assistir na movimentação. 

Um esquema de mudança de posição e posicionamento regular deve ser seguido 

para minimizar a pressão e evitar a ruptura da pele. 

Quando o paciente é acometido por AVEI, há uma necessidade de fazer uso dos 

apoios, sendo estes os aparelhos que vão estimular o autocuidado no ambiente 

domiciliar. Eles são indicados após os eventos prejudiciais para facilitar o autocuidado, 

tornando, assim, menos dependente do familiar, recuperando o seu autocuidado com 

segurança após as limitações. 

Precisamos usar os aparelhos para facilitar o autocuidado: alimentação, uso dos 

protetores com antiderrapantes, durante as refeições não deslocar os pratos ou alimentação, 

sair do local desejado. Banheiros com barras de proteção e tapetes antiderrapante, 

barbeadores elétricos assento no chuveiro ou locais fixos, sabonetes e buchas adequados. 

Vaso sanitário: barras de segurança, com elevação do sanitário para facilitar acesso 

com maior tranquilidade e segurança. 

Vestimentas: com uso de fechos com velcro e orientando-o a se vestir primeiro pelo 

lado do membro com a incapacidade e após o outro e o uso do espelho. 

As órteses para mobilidade como andador, bengala, cadeira de roda. No caso desta 

paciente, a família era bem presente com o acompanhamento da enfermagem. Sendo o 

filho da área da saúde, todas as dúvidas ele questionava e envolvia-se no cuidado para 

devolver-lhe o autocuidado. A outra filha levava-a na fisioterapia, e a paciente sempre foi 

muito independente, era praticamente a base da família, ao mesmo tempo bem resistente ao 

auxílio dos familiares, o que a levou a uma nova reinternação entre os dias 05/03/2014 e 

dia 10/03/2014 por diagnóstico de pneumonia bacteriana e um quadro de deliruim em 

decorrência do AVEI. De alta melhorada, a família recebeu orientação e a paciente foi para 

a residência, onde terminou o antibiótico. 
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A não participação do idoso na sociedade, bem como na família, está invisível para 

os órgãos públicos, permanecendo de responsabilidade única da família. Quem nos mostra 

esses dados é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Muitas vezes, os idosos, 

em seu seio familiar, permanecem excluídos e confinados em um espaço da casa para não 

incomodar os demais membros da família.  

Os indicadores sociais de saúde mostram-nos a importância do idoso e sua 

valorização, não sendo como de favor ou caridade, mas, sim, de responsabilidade dos 

órgãos públicos e das famílias. Os cuidados devem ser prestados às pessoas idosas, 

conforme nos mostra o estatuto do idoso.  

Por muitos anos, as pessoas internalizaram que o idoso só era um velho, uma 

pessoa descartável e sem utilidade para mais nada, pois já tinha vivido muito.  

 

Uma forte razão para a negação do próprio envelhecimento é a imagem 

negativa associada a velho/velhice. Velho é triste, problema, ônus, 

inutilidade; velhice é doença, incapacidade, dependência, perda, 

impotência. Velho é uma pessoa que atrapalha os outros, alguém que 

perdeu o direito à dignidade, à sobrevivência, à cidadania. A imagem que 
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a mídia difunde tradicionalmente é a de uma pessoa encurvada, de 

bengala, quase cega, surda e gagá (PASCOAL, 2000, p. 41).  

 

O ser humano se esquece das fases do processo da vida, criando estereótipos como 

um meio de negação da velhice, e a mídia coloca produtos como forma de tratamento 

contra a velhice, não respeitando esse processo da vida até mesmo por uma fragilidade do 

ser humano.  

Sendo a enfermeira o profissional na área hospitalar que permanece a maior parte 

do tempo com os pacientes, precisamos de comunicação efetiva, empatia, percepção de 

que este paciente tem dificuldades de verbalizar por ter sido acometido pelo AVEI. 

Comprometendo a fala (afasia), o entendimento para compreender o que está sendo falado 

ou também não consegue expressar a fala em ordem ou escrever, pois exige esforço mental 

e desgaste.  

Durante o cuidado é que o enfermeiro melhora esta comunicação através de gestos 

e interação, havendo necessidade do familiar presente para acompanhar estes contatos para 

melhor entendimento posterior frente às mudanças e rotinas que não tinha antes da doença.  

A comunicação e a escrita nos dão capacitação para transmitir confiança empatia e 

ter um olhar diferenciado para estes seres humanos que se encontram em momentos de 

fragilidade ocasionados pelo AVEI. Eles estão em unidade de internação hospitalar para 

prestar assistência organizada baseada no respeito à realidade, mantendo bom 

relacionamento entre enfermagem, idoso e familiar.   


