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Introdução: Acidente vascular cerebral (AVC) é um quadro neurológico agudo, de origem 

vascular, com rápido desenvolvimento de sinais clínicos devido a distúrbios locais ou globais, 

da função cerebral com duração maior que 24 horas. O AVC é conhecido popularmente como 

“derrame cerebral”. Representa uma condição neurológica com alta prevalência no Brasil e no 

mundo, é a principal causa de incapacidade física e mental que influência diretamente a vida 

do paciente e de seus familiares.1 É uma doença incapacitante e fatal, a maioria dos pacientes 

acometidos morrem nos primeiros anos após o acidente, e aqueles que sobrevivem, costumam 

apresentar perdas na capacidade de deambular, falar, desenvolver suas atividades diárias e 

cuidar de si. A busca pela promoção da autonomia e independência do paciente sequelado é 

uma tarefa árdua e desgastante para quem presta cuidados diretos ao paciente, pois o mesmo 

passa a realizar tarefas que outrora eram de cunho pessoal e desenvolvidas de maneira 

autônoma.2 O ato de cuidar representa uma atitude de ocupação, inquietação, preocupação de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, de um modo de ser mediante, o 

qual a pessoa sai de si e centra-se no outro. O cuidado prestado ao paciente acometido pelo 

AVC exige do cuidador uma dedicação exclusiva, e quase sempre integral, que em muitas das 

vezes o leva a instalação de uma nova dinâmica de vida, atrelada não mais às suas 

necessidades, e sim, à do ser cuidado. A sobrecarga por si só é um fator preocupante, pois 

desencadeia ao seu portador a perda progressiva de energia e concentração, levando-o ao 

desenvolvimento da fadiga ocupacional devido à constante repetição de exercícios. Sendo 

assim, torna-se imprescindível o profissional de saúde conhecer a representação social do 

cuidador, envolvido no processo saúde-doença.3 Objetivos: Identificar e analisar as 

representações sociais sobre o “cuidar” na ótica dos cuidadores de adoecidos pós AVC. 

Métodos: Estudo qualitativo o qual foi empregado método descritivo. O estudo foi 

desenvolvido com 20 cuidadores informais sendo dezesseis do sexo feminino e quatro do 

sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 78 anos, que acompanhavam seus familiares em 

consultas ambulatoriais no Hospital Ophir Loyola e na clínica neurológica UNINEURO, 

ambos referência no atendimento neurológico no Município de Belém, Estado do Pará. Os 

dados foram obtidos através de duas técnicas de coletas de dados, a livre associação de 

palavras e a entrevista semiestruturada orientada por um roteiro de interação. Todas as etapas 

deste estudo foram realizadas com aprovação dos cenários do estudo e do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará sobre Parecer no. 

086/10 e respeita todos os preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que normativa a pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados e Discussão: Nove 

cuidadores relacionam o cuidado à ideia de sobrecarga. Sabe-se que o doente necessita de 

muita atenção, pois, algumas de suas sequelas exigem dependência de terceiros, e esta 

dependência quando se torna mais intensa exige do cuidador muito mais atenção não 

permitindo que ele tenha tempo para realizar outras tarefas. Surge a preocupação, uma vez 

que se a variável tempo passa a ser considerada pelos cuidadores, implica dizer então que a 

atenção ao enfermo é grande, consequentemente existe alguma sobrecarga promovendo 
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dificuldades para a realização do cuidado de si. Logo a sobrecarga impera como um 

importante indicador de tempo que demonstra o momento certo de dividir o cuidado, ou 

mesmo de descuidar. Pois, caso contrário, o cuidador de hoje tornar-se-á o doente de amanhã. 

O cuidador em diversos momentos é chamado a intervir em situações de risco de morte ao ser 

cuidado. Neste momento o cuidador revela-se um ser sentimental, dotado de medo e dúvidas 

as quais o prendem ao cuidado restrito ao ser dependente. Quatorze cuidadores também 

possuem a visão de sobrecarga quando se cuida de um indivíduo com sequela pós AVC, 

porém, acrescentam em seus relatos a ideia de obrigação na atenção, onde não param de 

realizar seus cuidados, pois são obrigados a realizá-lo.4 Estudos ressaltam que não existe um 

“cuidador absoluto”, pois nem sempre assumir as funções de um cuidador significa 

efetivamente o desejo de cuidar de alguém, muito menos a plena possibilidade de fazê-lo. 

Assim sendo, o cuidador ao exercer suas funções não o fará com total êxito, desumanizando o 

cuidado, uma vez que o motivo impulsionador da ação não advém essencialmente de afeto e 

sim de obrigação. Por esse motivo, para que haja um avanço nas discussões sobre o cuidado, 

faz-se necessário que o cuidador adote a postura de colocar-se no lugar do ser que é cuidado 

para poder vislumbrar de uma forma mais aproximada quais são suas reais necessidades. Os 

depoentes relacionaram o cuidar como obrigação e também realizaram diversas queixas em 

relação ao tempo, aos detalhes na atenção, a dedicação e a sobrecarga do cuidado prestado.5 

Sendo assim o cuidado deixa de ser realmente implementado e passa a ser o “descuidado”, 

pois as diversas inquietações dos cuidadores podem vir a implicar na qualidade da atenção aos 

que recebem, e consequentemente gerarem prejuízos a ambos envolvidos neste processo. 

Conclusão/Considerações Finais: Neste estudo os entrevistados relacionaram suas 

experiências no cuidado ao sequelado de AVC, onde a sobrecarga na atenção aos seus 

receptores começa a ser visível em seus relatos, e desta forma surge então a exaustão no 

cuidar, porém o trabalho não é interrompido, pois os cuidadores sentem-se na obrigação de 

estarem realizando técnicas aos seus receptores. Os cuidadores destacaram as necessidades 

que seus receptores demandam de muita atenção que ao cuidarem do outro esquecem as suas 

próprias necessidades. Estas considerações tecidas a partir das representações sociais dos 

cuidadores necessitam de um olhar mais profundo por parte da enfermagem, uma vez que, 

este estudo servirá como base para a compreensão de alguns processos relacionados a pessoas 

acometidas por AVC, e seus cuidadores, visando proporcionar melhorias na qualidade de vida 

de ambos. 

 

Descritores: Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Acidente Vascular Cerebral. 
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