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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado pela interrupção do 

fluxo sanguíneo ou extravasamento de sangue nos vasos arteriais cerebrais, provocando o 

desenvolvimento de distúrbios neurológicos[1,2]. Embora sua incidência seja maior em 

idosos, com mais de 65 anos de idade[3], ele também pode acometer crianças, que apresentam 

uma incidência de 2 à 13 por 100.000 crianças/ano[1]. No Brasil, apesar da maior incidência 

de AVE em idosos, a média de permanência hospitalar por AVE é mais elevada em crianças, 

especificamente com idades de 5 à 14 anos, devido a difícil identificação de diagnóstico nesta 

faixa etária[3]. Os fatores de risco para o AVE pediátricos são diferentes do AVE em adultos, 

dentre os principais estão a anemia falciforme, cardiopatias congênitas, varicela, 

vasculopatias, malformação dos vasos cerebrais, aneurismas e doenças hematológicas[2]. A 

ocorrência do AVE pediátrico pode gerar inúmeras consequências na vida da criança, até 

mesmo irreversíveis, como prejuízos na capacidade funcional, no desenvolvimento de suas 

atividades de vida diária como alimentar-se, vestir-se, correr, entre outras. O desenvolvimento 

destas sequelas interfere diretamente na qualidade de vida da criança e também dos 

familiares[1]. Desta forma, o AVE pediátrico tem uma importante relação com os índices de 

morbidade e mortalidade, principalmente devido a existência de sequelas muitas vezes 

irreversíveis. Neste contexto, emergem diferentes percepções sobre este processo entre os pais 

e familiares, e constata-se a existência de um grande impacto na qualidade de vida de 

ambos[1]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no processo de 

hospitalização de um paciente pediátrico com diagnóstico de AVE hemorrágico. Descrição 

da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato 

de experiência, desenvolvido por acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do 

Pará (UFPA), durante o semi-internato da atividade curricular de Pediatria, no período de 21 a 

31 de outubro em um hospital do Pará. Inicialmente com o acompanhamento e orientação da 

instrutora e professora foi-nos apresentado o local. Assim, podemos conhecer a estrutura, as 

instalações dos pacientes, suas condições físicas aparentes, o local disponível para os 

procedimentos de enfermagem (posto de enfermagem) e a apresentação do prontuário do 

paciente para realização de uma leitura sucinta e anotação dos dados de identificação do 

paciente. No diagnóstico de internação constava, hemorragia intraparenquimatosa seguida de 

neurocirurgia, com a realização de tomografias de crânio, comprovando não haver alterações 

que justificassem a realização de procedimento cirúrgico, sendo reforçado pela realização do 

exame de angiografia cerebral para a avaliação de sangramento. Diante disso, fomos 

orientados quanto à abordagem devida e munidos dessas informações preliminares, fomos até 

o leito do paciente, nos apresentamos, informamos os motivos da visita e a realização dos 

cuidados de enfermagem que seriam realizados, como por exemplo, aferição dos sinais vitais 

e realização do exame físico. Constatamos que o paciente não apresentava qualquer sinal de 
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risco ao diagnóstico que a ele foi referido, acompanhado da progenitora percebemos a falta de 

conhecimento que a mesma tinha sobre o acontecido e notamos também que ambos 

apresentavam sinais de estresse devido ao processo de hospitalização, nessa situação 

desenvolvemos o jogo da memória com o paciente para aliviar o estresse e estimular o 

raciocínio rápido, a memória fotográfica e desenvolver o espírito de competição do mesmo. A 

partir da anamnese, colhemos as informações de que o paciente era criado por familiares e 

que no momento do ocorrido ele apresentou enjoo, dor de cabeça e desmaio, após isso ficou 

quinze dias em coma. Resultados: As crianças maiores de 6 anos com AVE hemorrágico 

tendem a apresentar cefaleia, déficits neurológicos focais, vômitos e alterações no nível de 

consciência[1]. Devido à inespecificidade dessas manifestações clinicas a busca por 

atendimento hospitalar acaba sendo retardada pelos familiares das crianças, haja vista que a 

sociedade pouco conhece acerca do AVE pediátrico[4]. Desse modo, alguns fatores 

contribuem de forma direta no atraso do diagnóstico, dentre os quais destacam-se a 

dificuldade que as crianças têm de expressar seus sintomas, a avaliação clínica que, por vezes, 

é afetada pela capacidade limitada de cooperar com o exame neurológico, a carência de 

informações referentes a abordagem terapêutica e diagnóstica e as limitações no acesso à 

neuroimagens[5]. Nessa perspectiva, o AVE ainda apresenta-se como um desafio diagnóstico 

principalmente entre crianças e adolescentes, atuando de forma negativa também no 

tratamento e prognóstico desses pacientes[3]. Um estudo[4] realizado em uma instituição 

pediátrica aponta que a implementação do protocolo para AVE pediátrico acelerou o tempo de 

diagnóstico e de tratamento em crianças e aumentou o uso da ressonância magnética como 

imagem inicial, reduzindo a necessidade de tomografia. Assim, percebe-se que utilização de 

protocolos facilita o acesso ao diagnóstico e manejo de crianças com AVE [4], refletindo na 

diminuição do tempo de hospitalização dos pacientes pediátricos[3]. Entretanto, ainda é 

perceptível a carência de pesquisas que abranjam a elaboração e implementação de 

instrumentos que normatizam o atendimento dos pacientes pediátricos, principalmente no que 

tange a assistência e os cuidados de enfermagem. Cabe destacar que durante a coleta de dados 

foi notório o estresse causado pelo processo de internação ocioso devido a demora na 

realização de exames que objetivam identificar as possíveis causas do AVE e prevenir a 

ocorrência de mais lesões. Nesse contexto, é essencial que a equipe de enfermagem utilize 

recursos lúdicos que contribuam no desenvolvimento e na reabilitação das crianças, bem 

como na diminuição do estresse da criança e seu acompanhante durante o processo de 

hospitalização. Conclusão: A dificuldade no diagnostico é uma das principais problemáticas 

encontradas na assistência do AVE pediátrico, a falta de instrumentos normativos para tal 

acarreta em falhas no plano de ação voltados para esse diagnóstico, em todas as redes de 

atenção a saúde. É notório que o estresse apresenta-se em todo o processo de hospitalização 

pediátrica, a quebra da rotina diária, a ausência dos familiares e amigos, assim como o medo 

de novos procedimentos invasivos são alguns dos motivos que acarretam esse sintoma, tais 

mudanças afetam o psicológico das mesmas e as restringem ao diálogo exclusivo com seu/sua 

acompanhante. É necessário a criação de atividades lúdicas, definidas para cada faixa etária a 

fim de reduzir o estresse causado pelo processo de hospitalização. O enfermeiro é um 

profissional habilitado para desenvolver tais atividades, além de manter maior contato com o 

paciente, utiliza ferramentas como a escuta sensível, capaz de criar vínculos e facilitar o 

reconhecimento de problemáticas e direcionar atividades voltadas para a resolução das 

mesmas, também faz parte da equipe multiprofissional o que permite a troca de informações 

com outros profissionais que juntos podem definir um plano de ação com maior possibilidade 

de êxito. 
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