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Introdução: O acidente vascular cerebral é a terceira causa de morte entre patologias
clínicas, sendo considerada uma doença de prognóstico imprevisível devido às
sequelas e incapacidades que provoca. O profissional enfermeiro que atua
principalmente nos serviços de Atenção Básica, ressalta-se neste estudo a Estratégia
Saúde da Família, tem papel importante na reabilitação e reintegração do paciente na
sua vida social, buscando orientar e incentivar o paciente a manter as suas funções e
potencialidades que não foram afetadas ou foram afetadas parcialmente. O enfermeiro
deve trabalhar as incapacidades orientando o paciente a uma nova rotina diária que
permita autonomia e ao mesmo tempo atenda as suas necessidades. Enquanto educador
para saúde, este profissional deve buscar estratégias de ensino adequadas ao perfil do
paciente, e sempre que possível incluir a família no processo de cuidado. Dentre as
diversas orientações que devem ser fornecidas, destaca-se a importância de se abranger
cuidados com a alimentação, mobilidade física, verbalização, integridade da pele e
utilização de medicamentos. A família tem papel fundamental no processo de
reabilitação, pois dependendo das sequelas do paciente, o mesmo pode necessitar de
cuidado integral por parte da família, o que pode causar sobrecarga física e emocional,
podendo surgir conflitos. Logo a inserção da mesma é extremamente relevante,
devendo o profissional buscar incentivá-la, ensinando técnicas para controle de
estresse. Objetivo: Identificar a assistência do enfermeiro da Estratégia Saúde da
Família á pessoas incapacitadas por acidente vascular cerebral.

 Conclusão: Através da revisão de literatura o estudo pretende proporcionar
informação sobre as diversas alternativas adotadas pelos enfermeiros para restauração
das necessidades afetadas do paciente incapacitado por acidente vascular cerebral, a
fim de favorecer a inclusão desse grupo no contexto social e se obter uma melhor
qualidade de vida.
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