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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma infartação de uma parte específica do cérebro 

devido a irrigação sanguínea insuficiente, em razão da obstrução parcial ou total de um grande 

vaso intracraniano ou por hemorragia intracerebral. Dentro desse contexto, é importante 

buscar dados científicos que possam qualificar a assistência e minimizar possíveis sequelas 

nos pacientes. Este trabalho teve como objetivo conhecer a assistência da equipe de 

enfermagem ao paciente vítima de Acidente Vascular Encefálico. Trata-se de um estudo de 

revisão integrativa da literatura, que teve como fonte de pesquisa produções indexadas no 

banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME) na base eletrônica LILACS, 

MEDLINE, SCIELO. Utilizou os seguintes descritores: Acidente Vascular Encefálico, 

Cuidados de Enfermagem, Assistência de Enfermagem. A partir dos artigos selecionados 

identificou-se que a assistência de enfermagem deve estar voltada para a prevenção de 

complicações em qualquer fonte; adotar cuidados e ações que promovam a recuperação para 

alta hospitalar e atentar-se as queixas apresentadas. Ademais, os principais danos físicos são:  

perda de força, equilíbrio e tônus muscular de um dos lados do corpo, dificultando o 

movimento para andar, sentar ou deitar. O principal diagnóstico de enfermagem, baseado nos 

diagnósticos da taxonomia da NANDA-I são: Padrão respiratório ineficaz, Défit no 

autocuidado, Confusão crônica, Risco de quedas e mobilidade física prejudicada.  Ao realizar 

a evolução de enfermagem no prontuário do paciente o enfermeiro deve evidenciar a 

assistência prestada e aplicar as intervenções que estão mais relacionadas aos aspectos 

biológicos dos pacientes, como avaliação das funções fisiológicas, administração de 

medicamentos e reabilitação motora e funcional. A educação continuada é essencial para o 

aprimoramento da equipe de enfermagem, haja vista o seu potencial das práticas educativas 

para transformar a assistência desses pacientes e suas famílias. 
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