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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE), também denominado Derrame
Cerebral, consiste na perda súbita da função cerebral devido a uma interrupção do
suprimento sanguíneo nesta área(SMELTZER; BARE, 2009).O AVE é a terceira
maior causa de morte no mundo, perdendo apenas para as doenças coronarianas e o
câncer. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (2006), ocorrem cerca de
seis milhões de mortes por ano relacionadas ao AVE no mundo.  Em 2015 esperam-se
18 milhões de casos novos de AVE e, em 2030, 23 milhões de novas ocorrências
(BENSEÑOR; LOTUFO, 2008).
Recentes estatísticas brasileiras indicam que o AVE continua sendo a causa mais
frequente de óbito na população, atingindo cerca de 100 mil vítimas por ano; e que
50% dos que sobrevivem ao ataque ficam com sequelas graves (BENSEÑOR;
LOTUFO, 2008). Tais sequelas podem ser profundamente incapacitantes podendo ser
temporárias ou permanentes prejudicando as funções motora, sensorial, dos nervos
cranianos, cognitiva e outras (SMELTZER; BARE, 2009).
Como se observa, após a ocorrência de um AVE, uma série de déficits neurológicos
podem estar presentes. Com isso torna-se evidente uma diminuição na qualidade de
vida desses indivíduos, uma vez que as sequelas podem torná-los totalmente
dependentes, principalmente para falar, andar, ou até mesmo realizar suas atividades
de vida diária. É diante dessas incapacidades impostas pelo AVE que surge um ser
muito importante para o cuidado visando à reabilitação destes indivíduos: o cuidador
familiar (SMELTZER; BARE, 2009).
Cuidar de pessoas incapacitadas gera uma sobrecarga ao cuidador, que se excessiva
pode levá-lo a desanimar ou até mesmo interromper o suporte oferecido ao paciente. O
grau de incapacidade do paciente determina o nível de dependência do mesmo por
assistência e, consequentemente, gera um desafio ainda maior para o cuidador familiar
(BOCCHI, 2005). Portanto faz-se necessário que os cuidadores recebam apoio para
desenvolverem a prática do cuidar. Objetivo: Este estudo tem como objetivo geral
conhecer a atuação da Enfermagem junto ao cuidador de pessoas com sequelas de
acidente vascular encefálico,traçar o perfil deste cuidador, bem como levantar as
implicações vividas pelo mesmo no cotidiano deste cuidado. Conclusão: Concluiu-se
que as formas como os cuidadores lidam com a incapacidade do indivíduo afetado pelo
AVE, ainda faz parte de algo oculto porque tem sido mantido no âmbito
domiciliar.Contudo a enfermagem pode se aliar a este cuidador educando-o para o
cuidado.
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