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Resumo: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado uma síndrome neurológica 

que está entre as principais causas de mortalidade no mundo. O tempo é um fator 

determinante na prevenção de lesões encefálicas e por isso a importância de se intervir com o 

máximo possível de agilidade no reconhecimento dos sinais da doença. O enfermeiro 

permanece parte de seu tempo de trabalho na companhia dos pacientes e por isso reconhecem 

mais rapidamente esses sinais e sintomas. Dada a importância da atuação do enfermeiro frente 

a episódios de AVE, o que diz a literatura nacional e internacional sobre o conhecimento 

desse profissional acerca desse evento clínico? Trata-se de revisão integrativa da literatura 

que inclui artigos dentro dos últimos cinco anos nas bases de dados LILACS, Scielo e 

PubMed nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram identificados 228 artigos, dos quais 

19 foram selecionados para a leitura na íntegra e um total de 06 artigos se encaixavam nos 

critérios de inclusão previamente delimitados. Os estudo pertencem a 5 países todos em 

idioma inglês. Os estudos identificados mostraram que há conhecimento por parte dos 

enfermeiros sem apresentar grande variância. É necessário ressaltar que os enfermeiros têm 

influência direta no reconhecimento dos sinais da doença, no tratamento/reabilitação e na 

instrução de redução de riscos de reincidência através da educação de cuidadores acerca das 

necessidades do paciente. A educação continuada ainda é um fator que maximiza a prestação 

de cuidados e deve ser incisiva a fim de ampliar e atualizar os conhecimentos desses 

profissionais. 
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NURSES 'KNOWLEDGE ON VASCULAR ACCIDENT: Integrative review 

 

Abstract: Stroke is considered a neurological syndrome that is among the leading causes of 

mortality in the world. Time is a determining factor in the prevention of brain injuries and 

therefore the importance of intervening as quickly as possible in recognizing the signs of the 

disease. The nurse remains part of his work time in the company of patients and therefore 

recognize these signs and symptoms more quickly. Given the importance of nurses' actions in 

the face of stroke, what does the national and international literature say about the knowledge 

of this professional about this clinical event? This is an integrative literature review that 

includes articles within the last five years in the LILACS, Scielo and PubMed databases in 

English, Portuguese and Spanish. A total of 228 articles were identified, 19 of which were 

selected for full reading and a total of 06 articles met the previously defined inclusion criteria. 

The studies belong to 5 countries all in English language. The identified studies showed that 

there is knowledge on the part of nurses without presenting great variance. It is noteworthy 
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that nurses have a direct influence on the recognition of signs of the disease, treatment / 

rehabilitation and instruction to reduce the risk of recurrence by educating caregivers about 

the patient's needs. Continuing education is still a factor that maximizes care delivery and 

must be incisive in order to expand and update the knowledge of these professionals. 

Keywords: Nursing; Stroke; Knowledg 

 

1. INTRODUÇÃO 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado uma síndrome neurológica que 

está entre as principais causas de mortalidade em todo o mundo, ocasionando em conjunto 

com cardiopatia isquêmica, 15,2 milhões de óbitos em 2016. No Brasil, apresenta uma 

incidência de 108 casos registrados por 100 mil habitantes, sendo, portanto, caracterizado 

como um problema de saúde pública (BOTELHO et al, 2016; BRASIL, 2013). 

Grande parte dos danos causados pelo AVE pode ser revertida se identificada e 

tratada corretamente dentro de um período de até quatro horas e meia, porém a literatura diz 

que melhores resultados são alcançados em um período de até três horas após ocorrido a 

doença. Contudo, após passado esse espaço de tempo, as lesões cerebrais e suas sequelas 

dificilmente podem ser revertidas. Dentre as principais complicações possíveis em casos de 

AVE podem ser citadas: déficit motor e sensitivo, afasia, apraxia, negligência, agnosia 

visual, depressão, alterações comportamentais, transtorno pós-traumático, dentre outros 

(BRASIL, 2019). 

O enfermeiro desempenha papel relevante em todo o processo de assistência ao 

paciente acometido por AVE, quer seja no reconhecimento de sinais, no tratamento ou 

reabilitação desse indivíduo.  Por essa característica, nota-se a necessidade dos profissionais 

enfermeiros terem conhecimentos sobre este evento neurológico, tais como: sinais e 

sintomas, fatores de risco, fisiopatologia e cuidados demandados pelas vítimas pós-AVE 

(GEORGE et al, 2017). 

Motivados pela formação do Grupo de Pesquisa sobre AVE da Faculdade Carajás, que 

tem como fim conhecer e a argumentar sobre essa temática, este estudo teve por objetivo 

identificar na literatura nacional e internacional estudos acerca do conhecimento do 

profissional enfermeiro sobre o Acidente Vascular Encefálico. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a qual objetiva reunir estudos 

anexados às bases de dados cuja finalidade é obter uma visão ampla acerca de um tema 

proposto pelo pesquisador. O percurso metodológico foi dividido em seis passos: 1- 

elaboração da pergunta norteadora, 2- busca ou amostragem na literatura, 3- coleta de dados, 

4- análise crítica dos estudos incluídos, 5- discussão dos resultados e 6- apresentação da 

revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A busca foi realizada nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(PubMED), Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores utilizados para a 

busca foram: Nursing (Enfermagem); Stroke (AVC/AVE/Derrame); Knowledge 

(Conhecimento) e podem ser encontrados nas plataformas de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) e Medicais Subject Headings (MeSH). 

Iniciou-se o processo de pesquisa e leitura dos achados nas bases de dados em abril 

de 2019. Os critérios de inclusão foram: idiomas: inglês, português e espanhol, estar entre as 

publicações dos últimos cinco anos, estudos disponíveis com texto completo e que 

abordassem a categoria de enfermagem. Por sua vez, os critérios de exclusão foram textos 

que fugiam aos objetivos propostos, artigos com ano de publicação inferior a 2014 e que não 

dispusessem texto completo. Foram utilizados os filtros: últimos cinco anos e estudo com 

humanos nas bases de dados PubMED, SciELO e LILACS. 

Os artigos inseridos após a leitura na íntegra foram extraídos para um banco de dados 

estruturado no Microsoft Excel® 2007 e organizados de forma que distribuíssem 

informações dos artigos referente ao título, nome do(s) autor(es), revista, periódico, ano de 

publicação, tipo de estudo, local, idioma, texto completo e resumo dos objetivos e pesquisa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos identificados inicialmente totalizaram 228 publicações, destes, 5 deles na 

base de dados LILACS, 5 na SciELO e 218 na PubMED. Após aplicar os critérios de 

inclusão anteriormente citados, 26 artigos foram coletados a partir da leitura do título e 

resumo. Destes, depois da leitura na íntegra, 19 foram excluídos por não responderem à 
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pergunta de pesquisa ou por serem artigos duplicados, finalizando em 7 artigos selecionados 

para a construção desta revisão integrativa como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Representação da busca nas bases de dados. 

Base de dados LILACS SCIELO PUBMED TOTAL 

Após aplicação dos filtros* 5 5 218 228 

Excluídos 5 5 212 222 

Incluídos  0 0 6 6 

* Filtros: Últimos 5 anos; Humanos. 

FONTE: protocolo de pesquisa, 2019. 

 

Os seis artigos coletados eram em idioma inglês e pertenciam a 5 países, Estados 

Unidos (n=2), Reino Unido (n=1), Taiwan (n=1), Noruega (n=1), Irlanda (n=1). Dois desses 

estudos eram descritivos, um era transversal, outro retrospectivo, um longitudinal, e o outro 

uma revisão integrativa.  

Quadro 1- Síntese dos artigos incluídos na revisão. 

TÍTULO AUTOR ANO 

Epidemiologia do acidente vascular cerebral no Brasil BOTELHO, Thyago. et 

al.  

2016 

Enfermeiros são tão específicos e são mais cedo em chamar em Alertas 

de AVC Hospitalares em comparação com os médicos 

GEORGE, Pravin. et 

al.  

2017 

Uma revisão sistemática de testes que avaliam o conhecimento sobre 

AVC 

HOU, Wen-Hsuan. et 

al. 

2016 

Raciocínio clínico de enfermeiros cadastrados na prática clínica 

domiciliar: um estudo em voz alta com análise de protocolo 

JOHNSEN, Hege; 

SLETTEBØ, Åshild; 

FOSSUM, Mariann. 

2016 

Conhecimento da Terapia Trombolítica entre Funcionários do Hospital: 

Resultados Preliminares e Implicações do Tratamento 

MELLON, Lisa. et al. 2015 

Implementação de um protocolo de simulação de AVC intra-hospitalar ORTEGA, Johis. et al. 2018 

FONTE: protocolo de pesquisa, 2019. 

Um estudo de delineamento descritivo exploratório com oito enfermeiros recém-

formados que atendiam em sete distritos na Noruega, concluiu que, apesar de o raciocínio e 

aplicação dos conhecimentos teórico/práticos desses enfermeiros serem mais reativo que 

proativo, eles empregavam processos complexos de pensamento que usavam raciocínio 

indutivo e dedutivo, pois fizeram julgamentos e conclusões baseadas em informações 

coletadas e testaram informações pautadas em previsões ou hipóteses (JOHNSEN; 

SLETTEBØ; FOSSUM, 2016). 
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Em contraste, em uma pesquisa transversal presencial realizada entre os profissionais 

atuantes em uma enfermaria aplicou-se um questionário (Stroke Awareness Questionnaire) 

para avaliar o conhecimento sobre sintomas e protocolos hospitalares para tratamento de 

AVE, concluiu-se que a equipe de enfermeiros do hospital possuía um bom conhecimento 

relacionado aos sinais e sintomas do AVE, porém, houve pouco conhecimento acerca da 

terapia trombolítica e a janela de tempo de infusão correta entre funcionários desta 

instituição (MELLON. et al, 2015). 

Em um hospital terciário foi revisado retrospectivamente as chamadas consecutivas 

da equipe de AVE durante um período de 12 meses. No período da pesquisa foram 

identificadas 93 chamadas de alerta de AVE usando o critério de Monitoramento de 

Tendências e Determinantes em Doenças Cardiovasculares da Organização Mundial da 

Saúde (WHO MONICA). Nesse estudo, observou-se que o alerta foi acionado mais vezes 

por profissionais enfermeiros (63% dos casos). Esses profissionais passam mais tempo de 

suas atividades em contato com o paciente, essa característica permite que a interpretação 

dos sinais de AVE seja identificada precocemente (GEORGE. et al, 2017). 

Uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos com aplicação de simulação de AVE e 

metodologia pré-teste/pós-teste visou medir o conhecimento de 86 enfermeiras sobre o 

cuidado ao paciente com AVE, observou-se que após a aplicação da simulação e realização 

do pós-teste houve melhores resultados do conhecimento das participantes. Tais autores 

concluíram que trazer o treinamento para o ambiente hospitalar pode facilitar a participação 

de enfermeiros, contribuindo assim para maior qualificação dos mesmos (ORTEGA. et al, 

2018).  

A conclusão destes autores condiz com a interpretação de outros pesquisadores a 

respeito do impacto positivo de treinamentos aplicados aos profissionais inseridos no 

cuidado assistencial (JONES et al, 2018). 

4. CONCLUSÕES 

Não houve achados de publicações nacionais relevantes ao tema proposto neste 

estudo. Contudo, a literatura internacional se mostrou diversificada revelando interesse na 
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problemática em diversos países. Grandes dissonâncias não foram observadas entre o 

conhecimento de enfermeiros avaliados nas pesquisas incluídas nessa revisão de literatura.  

Há, portanto, uma boa compreensão de que a educação continuada/permanente, a 

aplicação de protocolos e modelos de implementação de simulações afetam positivamente o 

conhecimento do profissional enfermeiro. É necessário salientar que os enfermeiros têm 

influência direta no reconhecimento dos sinais da doença, no tratamento/reabilitação e na 

instrução de redução de riscos de reincidência através da educação de cuidadores acerca das 

necessidades do paciente.  
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