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O QUE É

AVC?

Assista o
vídeo

A sigla AVC significa: Acidente Vascular Cerebral,
comumente conhecida como “derrame”. O AVC
ocorre quando o suprimento sanguíneo para
uma parte do cérebro é reduzido ou bloqueado,
ocasionando lesões cerebrais, que podem
variar em tamanho e gravidade, e podem ser
temporárias ou permanentes.
Geralmente essas lesões cerebrais ocasionadas
pelo AVC levam à perda súbita de funções
neurológicas. É importante lembrar que o AVC
pode ocorrer a qualquer hora do dia e durante
qualquer atividade, até mesmo durante o sono.

Quais são os tipos de AVC?
AVC Isquêmico:
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O AVC isquêmico é mais frequente. Acontece
quando o aporte sanguíneo para uma área do
cérebro é insuficiente por estar diminuído ou
bloqueado.
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AVC Hemorrágico:
O AVC hemorrágico ocorre devido a uma ruptura
vascular, levando a sangramento dentro ou ao
redor do cérebro.

É muito importante descobrir
a causa do AVC para se fazer o
tratamento adequado e evitar
que outro AVC ocorra.

O que é AIT?
O AIT é definido como uma perda focal aguda da função cerebral atribuída a um fluxo sanguíneo cerebral insuficiente,
mas com duração menor do que 24 horas (mais comumente menor do que 60 minutos).
Assim, o AIT é como um AVC, porém, com a duração mais breve dos déficits neurológicos. Devemos considerar o
AIT como um aviso de que algo está errado e o paciente deve ser levado imediatamente ao hospital para passar por
avaliação do neurologista e fazer exames complementares, a fim de descobrir a provável causa (etiologia) e tratá-la,
antes que um AVC aconteça e possíveis sequelas se instalem.

Quais os sinais e sintomas de um AVC?

Assista o
vídeo

Os principais sinais e sintomas do AVC estão descritos abaixo e devem servir como alerta para a necessidade de
avaliação médica de urgência. É importante lembrar que essas queixas não ocorrem apenas no AVC e podem estar
relacionadas também a outros diagnósticos:

O que eu faço quando suspeito de um AVC?

Assista o
vídeo

O primeiro passo é ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU – 192 e informar os sintomas ao
médico atendente, que deverá enviar a ambulância para prestar atendimento ao paciente e encaminhá-lo ao hospital mais
apropriado.
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Os sintomas descritos, não ocorrem somente nos AVCs, mas são um alerta!

Na cidade de Joinville, o Hospital Municipal São José é a referência em Neurologia de toda a região. Os pacientes devem ser
encaminhados para este serviço sempre que houver a suspeita de AVC. Se, por alguma razão, não houver ambulância disponível, o paciente deverá ser encaminhado ao hospital de referência por familiares ou terceiros, da forma mais rápida possível.
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Quais são os principais fatores de risco?

Assista o
vídeo

A melhor estratégia para reduzir a carga social e econômica do AVC é atuar na prevenção primária. Ou seja, precisamos
identificar os principais fatores de risco para atuarmos na prevenção, antes que o AVC aconteça.
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Os fatores de risco mais comuns estão entre os listados abaixo:

Como deve ser a investigação e o tratamento do AVC?

Assista o
vídeo

Como os mecanismos de AIT e AVC são comuns, a investigação destes pacientes é similar. Entretanto, no AIT e nos
AVC menores, devemos dar maior ênfase na rápida identificação e no tratamento da causa com objetivo de evitar a
recorrência ou o estabelecimento de uma lesão mais séria.
No AVC maior, a ênfase da investigação é focada em evitar piora da lesão e recorrências. A investigação das possíveis
causas do AVC/AIT será realizada através de vários exames que serão indicados pelo neurologista responsável de
acordo com a necessidade de cada paciente.
Dentre os possíveis exames indicados estão a tomografia computadorizada ou ressonância magnética de crânio, exames
de sangue, sorologias, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecodoppler de carótidas e vertebrais, ecocardiograma,
angiografia cerebral e cervical, doppler transcraniano, holter cardíaco e análise do líquor. Já em relação ao tratamento,
os principais objetivos são minimizar o tamanho da lesão e a reabilitação precoce, e isso deve ser priorizado mesmo
quando já não há indicação de tratamentos de reperfusão de trombolíticos e trombectomia.
Sendo assim, é fundamental que os pacientes sejam admitidos e tratados em Unidades de AVC, que representam
o modelo mais eficaz para o tratamento desses pacientes, sendo uma recomendação com alto nível de evidência
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e com potencial de beneficiar grande parte dos pacientes tratados. As Unidades de AVC são definidas como áreas
físicas restritas, nas quais são internados exclusivamente pacientes com AVC. Elas dispõem de equipe multidisciplinar
especializada no tratamento desses pacientes e possui protocolos específicos, tendo como objetivos finais o aumento
da sobrevida, o preparo do retorno do paciente ao domicílio e a sua maior independência para realização das atividades
de vida diária.
Em alguns casos, principalmente quando o paciente tem pouco tempo de evolução dos sintomas e é rapidamente
encaminhado ao hospital, podem ser realizados tratamentos chamados de terapias de reperfusão, que visam desobstruir
o fluxo sanguíneo e reestabelecer a circulação cerebral. Uma dessas opções são medicações que tentam “dissolver” os
coágulos ou trombos, conhecidas como trombolíticos.
Outra opção, principalmente quando há suspeita de oclusão de grandes artérias ou quando o tempo de evolução é mais
prolongado, é a realização de um procedimento chamado trombectomia, no qual o médico neurointervencionistas pode
desobstruir a artéria por meio de um cateterismo. Esses tratamentos deverão ser indicados pelo neurologista e podem
variar caso a caso, já que possuem algumas contraindicações e risco de complicações.

O que ocorre após um AVC?
Além dos sintomas já descritos, alguns pacientes poderão apresentar algumas sequelas motoras como fraqueza e
espasticidade, dificuldade na fala, diminuição da capacidade de atenção e raciocínio, sensação de formigamento e
dormência nos membros, alterações de humor e estados depressivos.
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Assim, é muito importante que o paciente tenha a garantia de manutenção dos tratamentos de reabilitação após a alta
hospitalar, para que essas dificuldades sejam abordadas e reabilitadas, visando a maior autonomia dos pacientes e
retorno às atividades básicas e instrumentais da vida diária, a fim de que as sequelas sejam as menores possíveis.
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ENFERMAGEM

CUIDADO E
AUTOCUIDADO
Cuidado

Assista o
vídeo

O cuidado tem um conceito amplo, significa
zelo, atenção, responsabilidade, desvelo com
pessoas e coisas, enfim, que se aplica no
contexto da vida cotidiana. O enfermeiro exerce
o papel de gerenciador do cuidado e por meio
de conhecimento, ferramentas e técnicas,
desenvolve o plano de cuidados para seus
pacientes, com enfoque educativo.
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Durante a internação, o(s) familiar(res)/cuidador
precisa(m) receber instruções e treinamento da
equipe multiprofissional, para que o cuidado seja
aplicado também no domicílio. Este processo
deve ser individualizado, considerando o
contexto de vida de cada indivíduo. A seguir,
destacamos alguns tópicos fundamentais no
cuidado ao paciente.

Autocuidado
Autocuidado significa dar atenção a si próprio e a
sua própria saúde. É um conjunto de atividades
de um indivíduo para realizar tarefas básicas
de vida. No entanto, pessoas que tiveram AVC
podem acarretar sequelas e consequentemente,
ter dificuldade para realizar o autocuidado,
necessitando de supervisão ou até mesmo
auxílio completo para executar suas atividades
básicas de cuidados pessoais.
Durante o período de reabilitação, realizamos
estímulos para que a própria pessoa execute suas
atividades, ainda que por meio de adaptações,
até alcançar o máximo de independência no
autocuidado.

Orientações para o Cuidado e Autocuidado
• Lavar as mãos com frequência para evitar infecções, pois ao contrário do que muitos pensam infecções relacionadas
à assistência de saúde não ocorrem apenas no ambiente hospitalar, mas também no atendimento domiciliar ou
em unidades básicas de saúde. Além disso, quando houver o uso de dispositivos como cateter vesical, sonda
nasoenteral ou gastrostomia, há necessidade de cuidados especiais, pois estes dispositivos podem aumentar o
risco de infecções.
• Realizar higiene oral do paciente ao menos três vezes ao dia, preferencialmente após as refeições. Recomendado
avaliação odontológica anualmente.
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• Após o AVC, alguns pacientes podem manifestar paralisia facial, ocasionando o acúmulo de alimentos nas laterais
da cavidade oral após as refeições, neste caso, é importante retirar restos de alimentos e realizar a higiene oral,
afim de evitar infecções e broncoaspiração e até mesmo complicações mais graves como pneumonia.
• Realizar o banho uma vez ao dia com maior atenção nas regiões genitais, sacra e proeminênias ósseas. Secar a
pele completamente após o banho e manter a pele sempre hidratada.
• Realizar antissepsia antes da administração de medicações subcutâneas, como exemplo, a insulina. Realizar o
rodízio dos locais de aplicações e observar a integridade da pele. Treinar o paciente ou cuidador/familiar quanto às
técnicas de delimitação, administração, armazenamento e transporte de medicamentos.
• Não utilizar cortador de unhas nos pacientes acamados, dar preferência para lixas, afim de evitar lesões cutâneas.
• Estimular o paciente ao autocuidado e a autoestima, manter os cabelos limpos e penteados e cuidados com a
barba, retirar ou aparar de acordo com a preferência do paciente.

Dispositivos invasivos:
Sonda Nasoenteral:
É um dispositivo que possibilita a alimentação,
hidratação e administração de medicações ao
paciente. É importante que seja introduzida por
um enfermeiro ou médico, pois deve ser colocada
até um ponto específico do trato gastrointestinal,
de acordo com a necessidade de cada paciente.

É importante enfatizar que a sonda nasoenteral
é um dispositivo que deve ser utilizado
preferencialmente no ambiente hospitalar. Caso
o paciente não tenha condições de se alimentar
até a alta, é necessária uma avaliação médica e
fonoaudiológica para indicação de gastrostomia.

Dispositivos invasivos:
Gastrostomia:

Assista o
vídeo

Assim como a sonda nasoenteral, a
gastrostomia é uma abertura no estômago,
realizada pelo médico no centro cirúrgico, pela
instalação de um tubo (sonda), o qual é fixado na
pele do abdome, possibilitando a alimentação,
hidratação e administração de medicações.
O cuidador deve higienizar a pele ao redor do
orifício, com água e sabão e em seguida secar
com cuidado. Colocar gaze seca e limpa ao
redor do orifício (abertura por onde passa a
sonda), para proteger a pele. Este procedimento
deve ser feito de duas a três vezes ao dia ou
quando for necessário. Observar se o local da
inserção da gastrostomia está limpo, sem sinais
de sangramentos ou saída de outras secreções.
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O cuidador deve sempre observar se a sonda
está fixada corretamente nas asas nasais,
como ilustrado na foto a seguir. Além disso,
supervisionar o paciente para que o mesmo não
puxe a sonda, o que pode ocasionar lesões,
como traumas nasais e resultar na necessidade
de ir até um serviço de saúde para que a mesma
seja repassada.
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A inserção da sonda de gastrostomia deve ser mantida sempre limpa e seca. Além disso, é importante que após a
administração de medicamentos e alimentos, a extensão da gastrostomia seja devidamente lavada com 20 ml de água
filtrada e quando não estiver em utilização, deve ser mantida fechada.
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Ao administrar alimentos, água ou medicamentos via sonda, elevar a cabeceira e mantê-la elevada por aproximadamente
40 minutos. Este cuidado pode evitar náusea (enjoo), vômitos e outras possíveis complicações, como a pneumonia. É
importante cuidar para que o paciente não puxe a sonda, pois poderá lesionar a pele, tracionar ou retirar a sonda. Nestes
casos, deverá procurar atendimento nas instituições de saúde de referência (unidade básica de saúde, ambulatório ou
hospital). Deve-se manter acompanhamento com a equipe de saúde para avaliar o dispositivo e a necessidade de troca,
que em média ocorrem a cada seis meses.
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MEDICAMENTOS
Atentar-se para a utilização correta dos medicamentos é uma
maneira de proporcionar a segurança do indivíduo debilitado,
tanto no ambiente hospitalar, quanto domiciliar.

O uso incorreto dos medicamentos, podem gerar grandes danos ao paciente. Os medicamentos podem ser utilizados
em diferentes formas de administração, por isso, alguns cuidados devem ser tomados antes da sua utilização:

Vias de administração de medicamentos:
Oral:
É sempre a via preferencial, pois é menos invasiva e de fácil uso para o paciente e cuidador no
ambiente hospitalar e domiciliar;

Subcutânea:
Algumas medicações, como a insulina para pacientes diabéticos, são administradas via
subcutânea através de injeção nas regiões que contém maior tecido adiposo (gordura), após
a pele;

Intramuscular:
É a aplicação de uma injeção nos músculos e deve ser realizada sempre por um profissional
habilitado para sua execução;;

Endovenosa:
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Medicações:

É a administração de medicamentos na veia do paciente. Deve ser realizada por um profissional
habilitado.
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Cuidados no uso de medicamentos:

Comunica-se de forma clara com o médico sobre qual a finalidade, tempo e forma de uso dos
medicamentos, pois muitos medicamentos são de uso contínuo;

Conferir na prescrição médica, se o NOME DO MEDICAMENTO está correto;

Orientar o paciente e/ou cuidador para não utilizar medicamentos similares ou aqueles
recomendados por familiares ou amigos sem consultar o médico. Isso pode provocar doses
diferentes das recomendadas, ocasionando riscos a saúde do paciente;

Conferir na prescrição médica, se a VIA a ser administrada esta correta;

Conferir na prescrição médica, se o HORÁRIO está correto;

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Conferir na prescrição médica, se a DOSE a ser administrada está correta;
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Orientar o cuidador para monitorar o uso regular e adequado dos medicamentos, de acordo
com a prescrição médica;

Estar atento às datas das receitas para renovações e entrega de medicamentos, evitando
interromper o tratamento;

Registrar em uma folha ou tabela, o nome dos medicamentos com as informações sobre dose,
via e horário, separadamente, e deixá-la em local visível. Identificar os frascos ou as caixas
com etiquetas e deixá-las separadas, para evitar confusões. Para auxiliar os pacientes com
deficiência visual ou com baixa escolaridade ou analfabetos, poderá utilizar formas, figuras ou
desenhos;
Veja modelo de tabela abaixo:

Importante:

Assista o
vídeo

Prevenção de lesões por pressão:

Assista o
vídeo

Lesões por pressão são feridas que acontecem na pele ou nos tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência
óssea. É muito importante adotar medidas para prevenção das lesões por pressão, a fim de evitar complicações como
dor, perdas funcionais temporárias ou permanentes, deformidades, infecções, sangramentos e comprometimento
psíquico-social.
Podem ocorrer decorrente da pressão do corpo do paciente contra o colchão ou outras superfícies que impedem a
circulação adequada de sangue naquela região, quando mantido na mesma posição por muito tempo ou pela fricção do
movimento de lençóis e outros dispositivos em atrito constante com a pele.
No ambiente hospitalar e domiciliar:
o enfermeiro poderá avaliar e identificar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão nos paciente. Para isso, é
possível utilizar escalas preditivas, como a Escala de Braden, que através das informações do estado de incapacidade
física e nutricional dos pacientes, quantifica o risco de desenvolver lesões, prescreve cuidados individualizados e,
periodicamente reavalia o risco.
Além disso, é fundamental o registro dos dados em prontuário, para que a equipe interdisciplinar possa atuar utilizando
variadas técnicas, na prevenção de lesão do paciente.
Cuidados Domiciliares:
• Manter a pele devidamente higienizada e hidratada;
• Manter o paciente hidratado;
• Reposicionar o paciente na cama/leito a cada duas horas, para reduzir a pressão sobre as áreas vulneráveis do
corpo;
• Evitar movimentos que ocasionem fricção entre a pele e os lençóis;
• Manter os lençóis extremamente esticados e sem dobras;
• Movimentar o paciente na própria cama sempre que possível;
• Realizar higienes íntimas logo após a diurese ou evacuação.
*Demais orientações sobre o tema, vide página 54.
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Atentar para os medicamentos que possuem restrições ou interações com alimentos ou outros medicamentos, por
exemplo, a Varfarina (anticoagulante)*.
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PREVENÇÃO

DE QUEDA

Podem ocorrer tanto em ambiente hospitalar,
quanto domiciliar.
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Prevenção de quedas
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As quedas podem ocorrer tanto em ambiente hospitalar, quanto domiciliar e por diferentes fatores, destacam-se as
alterações fisiológicas relacionadas à idade, às doenças como o AVC, ao uso de medicamentos ou outras substâncias e
às condições ambientais, como piso escorregadio, tapetes, calçados inadequados e pouca iluminação.
A seguir algumas recomendações:
• Orientar os cuidadores no processo de prevenção de quedas, pela identificação de possíveis facilitadores de
quedas no domicílio;
• Sinalizar em prontuário, os pacientes com risco de quedas alto e moderado, facilitando a abordagem preventiva
multiprofissional;
• Evitar superfícies escorregadias e molhadas;
• Estimular o uso de corrimão;
• Utilizar protetores nas camas e barras de apoio no banheiro e locais de circulação frequente;
• Manter os ambientes bem iluminados e livres para circulação.
• Atentar-se para o uso de múltiplos fármacos e dos efeitos colaterais que eles possam produzir, resultando em
perda do equilíbrio;
• Evitar pisos desnivelados e tapetes na casa;
• Orientar o uso de calçados fixos aos pés e com solados antiderrapantes e evitar a utilização de tapetes em casa.

FISIOTERAPIA
ESPASTICIDADE,
POSICIONAMENTOS,
OMBRO E EXERCÍCIOS
Após um AVC, quanto mais
cedo começar o tratamento
de reabilitação, maiores serão
as chances de recuperação
das funções motoras
perdidas.
Assista o
vídeo

A espasticidade se manifesta clinicamente como
uma resistência ao estiramento passivo, que é
resultante das alterações neurais pós-AVC, sendo
que quando tentamos movimentar rapidamente
uma articulação ou segmento corporal, essa
resistência aumenta, daí a espasticidade ser
velocidade-dependente. Essa característica faz
com que os movimentos dos pacientes pós-AVC
tornem-se lentos e muitas vezes pouco eficazes
no desempenho das tarefas do autocuidado,
assim como deslocamentos como caminhar.
Presente em cerca de 50% dos pacientes após
um ano do AVC e, a espasticidade está associada
às limitações da amplitude do movimento
articular, desencadeamento de dor, surgimento
de contraturas e deformidades articulares.
Essas manifestações colaboram para que os
pacientes necessitem de ajuda para realizarem
as tarefas diárias como alimentação, higiene,
mobilidade (transferências) e marcha. Outras
vezes, o paciente que apresenta espasticidade
pode conseguir ser independente nas tarefas do
dia a dia, porém, devido à resistência muscular,
imposta pela espasticidade, necessita de um
gasto energético muito maior, o que leva a
episódios frequentes de fadiga e frustrações
diante da demora na realização das atividades
diárias.

A espasticidade se manifesta de formas diferentes nos pacientes e
o padrão espástico, está relacionado à patologia que desencadeou
a manifestação no tônus muscular. Dessa forma, uma criança com
espasticidade vai apresentar padrões espásticos diferentes dos
pacientes pós-AVC.
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espasticidade
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Os padrões espásticos mais frequentes nos pacientes pós-AVC, podem ser descritos como nas figuras abaixo:

Itens a serem considerados no tratamento da espasticidade:
• Identificar precocemente quais pacientes terão benefícios com a redução da espasticidade;
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• Avaliação de forma interdisciplinar, envolvendo os profissionais da reabilitação, paciente, familiares, cuidadores e
o médico;
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• Tratamento com objetivos e metas claramente definidos;
• Mensuração dos resultados;
• Médicos treinados no manejo da espasticidade, equipes de reabilitação integradas para permitir a avaliação e
tratamento apropriado.
Objetivos que podem ser adquiridos com o tratamento da espasticidade:
• Melhora da higiene;
• Diminuição de um desconforto provocado pelo aumento do tônus muscular;
• Melhora no desempenho das atividades da vida diária;
• Diminuição da dor;
• Melhora na marcha, entre outras atividades de mobilidade e deslocamentos.

Ao decidir tratar a espasticidade é importante não esquecer as
características multifatoriais das complicações associadas à mesma.
Dessa forma, o objetivo traçado para o tratamento deve incluir
alterações do corpo propriamente ditas, como encurtamentos, dores,
espasmos involuntários, assim como as limitações nas atividades, que
podem ser dificuldade de alimentação e autocuidado, necessidade
de ajuda de uma pessoa para as tarefas diárias.
O objetivo deve estar voltado também para facilitar a participação
do indivíduo no trabalho, família e sociedade. O tratamento da
espasticidade compreende: intervenções não medicamentosas,
medicamentosas e cirúrgicas. As opções não medicamentosas
podem incluir intervenções terapêuticas como as diversas técnicas
de fisioterapia, terapia ocupacional, como eletroestimulação,
posicionamentos, uso de órteses dinâmicas e estáticas, entre outros.

As opções medicamentosas para o tratamento da
espasticidade podem incluir medicamentos orais
(por ex. baclofeno) e medicamentos neurolíticos
injetáveis (por ex. Fenol e toxina botulínica). Inúmeros
estudos apontam que a aplicação de toxina botulínica
no tratamento da espasticidade pós-AVC tem se
mostrado eficaz na redução da espasticidade,
causando uma fraqueza muscular temporária e
focal, com duração de três a quatro meses. Durante
esse tempo os reabilitadores têm a oportunidade de
potencializar os efeitos das técnicas de reabilitação,
uma vez que as manifestações espásticas estarão
reduzidas. Outro ganho, oportunizado pela aplicação
da toxina botulínica, está relacionado à diminuição
da sobrecarga do cuidador, quando o objetivo da
intervenção for facilitar a realização da higiene básica,
diante de um músculo menos espástico o esforço do
cuidador será menor.
As diretrizes atuais em reabilitação pós-AVC,
recomendam a aplicação de toxina botulínica nos
músculos espásticos pós-AVC, como forma de
aumentar a amplitude articular durante a movimentação
passiva e/ou ativa, melhora das condições de higiene
e posicionamento dos membros mais afetados. Essas
mesmas diretrizes recomendam a combinação da
aplicação de toxina botulínica com a realização das
terapias de reabilitação e o uso de órteses como
forma de otimizar os resultados do tratamento da
espasticidade.

Posicionamento durante a fase hospitalar
Quando a equipe de reabilitação e a família se comprometem com o cuidado do lado mais afetado, o qual poderá se
tornar espástico, as complicações podem ser amenizadas, fazendo com que os resultados da recuperação motora e
independência funcional apareçam de forma significativa na fase pós-alta hospitalar.
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Pode-se utilizar órteses com o objetivo de prevenir as deformidades
provocadas pela espasticidade. Ao optar pelo uso de uma órtese o
paciente deve ter o acompanhamento de um terapeuta ocupacional
e/ou fisioterapeuta, pela necessidade de ajustes constantes
nesses dispositivos. Órteses são dispositivos que são utilizadas
para adequar posicionamentos e facilitar a funcionalidade de um
membro. Elas podem colaborar para a prevenção de contraturas no
membro espástico, melhorar a amplitude do movimento, permitir a
manutenção da articulação em posição funcional, reduzir o risco de
complicações e a necessidade de intervenções cirúrgicas.

Nesse sentido, quando o paciente pós-AVC, está hospitalizado é importante o adequado posicionamento de maneira a
não facilitar a adoção de posturas que favoreçam a instalação da espasticidade.
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EXERCÍCIOS
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O comprometimento motor é o déficit mais comum após o Acidente Vascular Cerebral
(AVC), frequentemente resultando em alterações na mobilidade e na independência do
paciente. Para a identificação do nível de acometimento destas funções é estritamente
necessária uma avaliação pela equipe multidisciplinar, para a tomada de decisões que
proporcionem a maior recuperação possível do paciente.
Recomenda-se que a reabilitação da pessoa com AVC aconteça de forma precoce e
em toda a sua integralidade. A pessoa com alterações decorrentes de um AVC pode
apresentar diversas limitações, e a recuperação é diferente em cada caso. O tratamento
médico imediato, associado à reabilitação adequada, podem minimizar as incapacidades
e proporcionar ao indivíduo um retorno o mais breve possível às atividades de rotina e
participação na comunidade.
Após um AVC, quanto mais cedo iniciar o tratamento de reabilitação, maiores serão as
chances de recuperação das funções motoras perdidas. A literatura nos mostra que, nas
fases iniciais pós-AVC os pacientes conseguem recuperar os déficits motores de forma
mais rápida do que nas fases tardias, por isso a importância do início do tratamento de
reabilitação o mais cedo possível.
Durante a reabilitação, o progresso e as habilidades do paciente devem ser discutidos e
reavaliados pela equipe multidisciplinar, com adaptações e reconsiderações das estratégias
e metas de tratamento sempre que necessário, lembrando que cada paciente é um ser com
caracteristicas únicas e precisa de um protocolo adequado para suas necessidades.
Para que a pessoa possa se recuperar, é importante que realize exercícios ativos e
desafiadores. Quanto maior a intensidade e o tempo gasto em exercícios maiores são as
chances de recuperação.

Abaixo seguem alguns exercícios, porém lembre-se de consultar seu fisioterapeuta para realizar uma avaliação e
desenvolver um programa de reabilitação baseado em suas necessidades e objetivos.

Paciente deitado de barriga para cima:

Assista o
vídeo

1. Use o braço do lado menos afetado para segurar o punho do braço mais afetado, levando em direção ao teto, em
direção aos joelhos e depois na direção da cabeça. Durante esse exercício sinta as escapulas se mexendo, tente
fazer pelo menos cinco repetições;

3. Caso consiga dobrar os dois joelhos, dobre um joelho de cada vez sem tirar o calcanhar do colchão, tente fazer
pelo menos cinco repetições;

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

2. Ainda segurando o braço mais afetado pelo punho, rode a parte de cima do corpo o lado direito e depois para o
lado esquerdo tente fazer pelo menos cinco repetições de cada lado;
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4. Coloque um travesseiro alto embaixo dos joelhos e estique as pernas para cima, uma de cada vez, tente fazer pelo
menos cinco repetições;

5. Com um dos joelhos dobrados e o outro esticado, levante a perna até o nível do outro joelho. Tente fazer pelo
menos cinco repetições;
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6. Com as pernas esticadas, abra uma perna de cada vez, e tente fazer pelo menos cinco repetições;
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7. Com os joelhos dobrados, levante o quadril o mais alto que conseguir, mantenha sempre o quadril alinhado,
tentando fazer pelo menos cinco repetições.

Paciente deitado de lado com o lado mais afetado para cima:
1. Dobre a perna, levando o joelho em direção à barriga, em seguida leve a perna para trás. Tente fazer pelo menos
cinco repetições;

3. Apoie o corpo no braço mais afetado e passe para sentado.
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2. Com a perna esticada abra e feche a perna. Tente fazer pelo menos cinco repetições;
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Na posição sentada à beira da cama com os pés apoiados no chão:

Assista o
vídeo

1. Use o braço menos afetado para segurar o cotovelo do braço mais afetado, em seguida balance os braços de um
lado para o outro. Tente fazer pelo menos cinco repetições para cada lado;
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2. Ainda segurando o braço mais afetado a partir do cotovelo, encoste os dois cotovelos nos dois joelhos, tentando
fazer pelo menos cinco repetições;
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3. Depois, encoste o cotovelo esquerdo no joelho direito e o cotovelo direito no joelho esquerdo, realizando ao
menos cinco repetições;

4. Ainda segurando o braço mais afetado a partir do cotovelo, encoste os braços na testa, promovendo as cinco
repetições;

Na posição sentada em uma cadeira sem braços:
1. Estenda o joelho mais afetado, levantando a perna e na volta dobre o joelho de forma que o pé ultrapasse a “perna”
da cadeira. Realize pelo menos cinco repetições;
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5. Agora sentado, segurando no punho braço mais afetado com o outro braço, rode o corpo para a direita e depois
esquerda de maneira que as mãos ultrapassem o meio do corpo, indo em direção as costas. Tente fazer pelo menos
cinco repetições de cada lado.
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2. Sentado, faça movimentos com o tornozelo, de forma que levante e desça a ponta dos pés, imitando o movimento
de “costureira” ou acelerar e desacelerar o carro. Faça ao menos cinco repetições;

3. Use o braço menos afetado para segurar o punho do braço mais afetado e faça movimentos para baixo em direção
ao chão, como se fosse se levantar, para os lados e para cima, como se fosse alcançar os objetos no alto. Promova
em torno de cinco repetições de cada;
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4. Com os braços cruzados, segurando o braço mais afetado a partir do cotovelo, sente e levante da cadeira, por
cinco vezes;
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5. Sentado com os braços estendidos ao longo do corpo e com o pé mais afetado atrás do outro pé, sente e se
levante no mínimo cinco vezes.

Em pé de costas para uma cadeira:

Assista o
vídeo

1. De pé, manter os olhos fechados sem se apoiar na parede ou se segurar em algum objeto, permaneça nesta
posição por 20 segundos;

3. Gire o corpo para o lado direito e depois para o lado esquerdo de forma que consiga olhar sobre os ombros. Tente
as cinco repetições de cada lado;
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2. Junte seus pés e permaneça parado nesta posição por 20 segundos;
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4. Gire o corpo em 360º, dando uma volta completa, e pare na posição em que começou o exercício;

5. Posicione o pé mais afetado atrás do outro pé, permanecendo nesta posição por 20 segundos. Depois troque,
posicionando o pé mais afetado à frente, permanecendo assim, por mais 20 segundos;
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6. Com o auxílio de uma banqueta baixa, de no máximo 15 centímetros de altura, apoie alternadamente os pés sobre
ela, realizando este movimento cinco vezes cada lado;
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7. Mantenha o pé mais afetado parado e simule dar um passo para frente e para atrás com a outra perna; depois repita
o exercício com a outra perna;

8. Colocar o pé menos afetado à frente e fazer a transferência da posição de semi-ajoelhado para em pé; depois faça
o mesmo exercício com o pé mais afetado a frente.

Na posição em frente a uma cadeira:

Caminhando:
1. Caminhe de forma que o tamanho dos passos sejam iguais;
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1. Segure no encosto da cadeira e dobre um joelho de cada vez, tente no mínimo cinco vezes cada perna.
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2. Caminhe de lado dando passos uma vez para a direita e outra para esquerda;

3. Caminhe dando passos para traz, ou seja, de costas;
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4. Caminhe olhando sobre os ombros, um lado de cada vez;

5. Suba degraus de escadas, usando os pés alternadamente.

Pratique pequenas caminhadas regularmente.
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OMBRO

A pessoa acometida pelo AVC está altamente predisposta ao desenvolvimento de
problemas secundários e complicações do ombro mais afetado, que muitas vezes não
apresenta movimento ativo e pode representar um obstáculo para a reabilitação.
As alterações do ombro são apontadas como as principais complicações responsáveis pelo
alto grau de incapacidade funcional e sofrimento para o paciente pós-AVC.
A dor no ombro está presente em 25 a 50% dos pacientes pós-AVC, principalmente nas
fases após a alta hospitalar.
Por que o ombro?
O ombro é o complexo articular mais móvel do corpo. Os membros superiores têm um
papel primordial em diversas Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), nas transferências,
no equilíbrio, bem como na marcha.
Os membros superiores podem desempenhar tarefas complexas, as quais exigem
habilidades motoras amplas e finas.
A dor no ombro pode acarretar:
• Dificuldade de concentração para aprender novas habilidades;
• Dificuldade para retomar a independência nas ABVDs;
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Prevenção das complicações ombro
no hemiplégico.

• Alterações nas reações de equilíbrio – receio de mover-se;
• Sintomas depressivos;
• Dificuldades para dormir.
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Após o AVC o paciente pode experimentar:
• Dificuldades de movimentos: o braço pode estar completamente paralisado ou o ombro, cotovelo, pulso ou mão
podem estar movendo-se parcialmente.
• Problemas no planejamento motor e incoordenação motora.
• Edema (inchaço): Se a mão ou braço apresentar alterações no movimento, o fluido (líquido) pode se acumular entre
os tecidos provocando edema.
• Mudanças na tonicidade dos músculos: pode-se ter um tônus alto, o que torna os músculos espásticos ou baixo que
torna os músculos hipotônicos.
• Dor: alterações nos músculos, subluxação e contratura podem causar dor. As alterações na sensibilidade também
podem causar dor.
• Contratura: com os músculos tensos ou fracos, eles podem ficar mais curtos. Isso pode resultar na fixação da
articulação em uma posição.
• Alterações na sensibilidade: podem incluir alterações nas sensações que o corpo pode experimentar. Podem estar
diminuídas ou aumentadas, o que pode causar sensações como alfinetadas, agulhadas, queimação, formigamento
e dormência.
O paciente ainda poderá desenvolver a síndrome dolorosa no ombro mais afetado, e esse quadro pode ser detectado
ainda na fase hospitalar. Esta complicação pode ser causada pelo inadequado posicionamento e mobilização durante o
cuidado do paciente pós-AVC. As causas mais comuns para a instalação do ombro doloroso são:
• Capsulite adesiva: também conhecida como ombro congelado. É um quadro clínico que se manifesta por dor e
rigidez da articulação. O paciente possui dificuldade em mover o braço, como se estivesse “congelado”. É uma
complicação decorrente do imobilismo em pacientes acamados por tempo prolongado.
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• Espasticidade: É uma das causas mais importantes para o desenvolvimento de dor no ombro mais afetado por
provocar a limitação da amplitude de movimento (ADM). (Verificar capítulo de espasticidade).
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• Síndrome da Dor Regional Complexa: caracterizada pela presença de pelo menos três sintomas e sinais da
listagem a seguir: sensação de frio no braço; alteração da sensibilidade (amortecimento e agulhadas); pele úmida;
sudoreica; edema; alterações de coloração; dor no ombro, aumentada com a movimentação; limitação de amplitude
de movimento ativa no ombro e/ou braço.
• Subluxação: Alterações no músculo (causado pela hipotonia) podem fazer com que o osso do braço mais afetado
fique ligeiramente mais baixo na cavidade do ombro. Isso acontece por consequência da fraqueza dos músculos,
que normalmente mantêm essa articulação no lugar.
Existem ainda diversos fatores que podem contribuir para a dor no ombro:
• A idade avançada;
• Baixa funcionalidade;
• Dependência nas transferências;
• Presença de negligência.
Medidas preventivas
A reabilitação do ombro inicia-se já no período de hospitalização. A etiologia da dor no ombro é multifatorial, sendo que
o tratamento ideal é a prevenção. E para que essa profilaxia seja eficaz é necessária a intervenção imediata por meio
de ações com uma equipe multidisciplinar, cuidadores, familiares e paciente, ainda na fase de internação hospitalar com
o objetivo de:
• Ensinar o paciente o mais cedo possível a ser responsável com relação ao posicionamento do braço mais afetado
durante as transferências, mobilidade no leito e outras atividades que envolvam a mudança de posição;

• Ensinar o paciente a evitar deixar a mão e o braço pendurados;
• Evitar uma amplitude de movimentos do ombro acima de 90º de flexão e abdução, a menos que haja rotação para
cima da escápula e rotação externa do úmero;
• Evitar exercícios de tração no ombro, porque poderá estimular para uma força excessiva e aumentar a frequência
da dor;
• Mobilização precoce para prevenir contratura ou ombro congelado;
• Posicionamentos com coxins auxiliam na prevenção de edema da mão mais afetada quando posicionadas em
elevação;
• Alterações frequentes de posição para prevenir contraturas e dor;
• Alguns casos de dor no ombro pós-AVC, podem beneficiar-se com o uso de órteses para prevenção de
encurtamento/deformidades. Porém, a prescrição e maneira de como a órtese deve ser usada, deverá ser prescrita
e acompanhada por um terapeuta ocupacional ou por um fisioterapeuta;
• Prática de movimentos e tarefas diárias;
• Sempre que for realizar uma refeição estar atento ao posicionamento do braço mais afetado. Recomenda-se que o
mesmo fique apoiado sobre a mesa e no campo de visão do paciente;
• Educação para o paciente, família e cuidador sobre as práticas que podem colaborar para a redução da dor e das
complicações do ombro pós-AVC;
• Caso tenha algum controle voluntário sobre o movimento do braço mais afetado, deverá ser incentivado a usar o
membro em tarefas funcionais e de modo consistente.

• Não é recomendado o uso da bolinha. Dessa
forma, o paciente fortalece os músculos que
fecham a mão, podendo contribuir para o
aumento da espasticidade e assim prejudicar a
função.

• O fisioterapeuta e terapeuta ocupacional avaliarão a força, o movimento e funcionalidade do braço. Eles trabalharão
para desenvolver um programa de reabilitação baseado as necessidades e objetivos específicos de cada paciente.
É importante manter os músculos do ombro e do braço ativos. Para que as contraturas e a espasticidade não se
agravem, os profissionais podem indicar exercícios de alongamento para mover a articulação do ombro em todas
as direções (verificar capítulo de exercícios). Eles também podem fornecer conselhos sobre como proteger o ombro
mais afetado durante os movimentos cotidianos, como pegar algum objeto ou se vestir (verificar capítulo AVDs).
• Se o paciente tiver subluxação ou dor no ombro, um suporte de ombro, acessórios na cadeira de rodas ou suportes
para o braço mais afetado durante a marcha e transferências podem ajudar. Exercícios para manter a mobilidade
das articulações são muito importantes no controle da dor (verificar capítulo de exercícios).
• O uso excessivo de tipoias que mantém o braço em uma posição por tempo prolongado, em pronação (virado
para baixo) e adução (próximo ao corpo) facilita o aparecimento de capsulite adesiva e SCDR e pode reforçar a
espasticidade flexora.
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Cuidados

• Quaisquer órteses, seja uma tipoia, suporte de ombro ou órtese de posicionamento devem ser avaliados, indicados
e acompanhados por um terapeuta da equipe.
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Posicionamento e
transferências
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Assista o
vídeo

A adoção das diversas posturas, posicionamentos e transferências, sejam em leitos
hospitalares, camas, cadeiras ou poltronas, são estratégias que colaboraram para maiores
chances de recuperação motora e de independência funcional.
O adequado posicionamento do paciente que sofreu um AVC pode promover conforto,
evitar o surgimento de lesão por pressão e o desenvolvimento de posturas patológicas que
podem levar a prejuízos na funcionalidade do paciente. O uso colchões, almofadas e coxins
podem ser recursos utilizados para adequar os posicionamentos e posturas.

Preparação do quarto
O lado do corpo mais afetado pode ser estimulado
através das alterações no ambiente, como por exemplo,
colocar a cama do paciente pós-AVC de forma que o
mesmo tenha que sair do leito a partir do lado mais
afetado. Também o televisor, rádio e criados mudos
devem, sempre que possível, ficar do lado mais afetado.

Deitado de costas (barriga para cima)
Nessa posição é importante que o braço mais afetado
esteja apoiado em um travesseiro, de forma que o punho
e dedos fiquem em leve flexão; assim como o joelho,
sendo que o lado mais afetado deverá ficar levemente
flexionado, o que pode ser através da colocação de um
travesseiro ou almofada pequena embaixo do mesmo.

O braço e a perna mais afetados devem ficar levemente
estendidos nessa posição. Deve dar-se atenção
especial ao ombro mais afetado, de forma que a
escápula receba o peso do corpo sem provocar dores
nessa região.

Deitado sob o lado menos afetado
O braço mais afetado deve ficar em leve extensão e a
perna mais afetada em leve flexão.
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Deitado sob o lado mais afetado
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Deslocamento lateral na cama
Esse deslocamento lateral pode auxiliar na melhora da
posição na cama. O paciente deve levantar o quadril
e tentar deslocar-se para o lado da cama. Caso seja
necessária, a ajuda de outra pessoa, esta deve ser
feita através do apoio no quadril e no joelho do lado do
corpo mais afetado.

Rodar o corpo a partir do lado menos afetado
Caso o paciente não consiga realizar esse movimento
de forma independente, ajude a partir do apoio do lado
mais afetado.

Rodar o corpo a partir do lado mais afetado:
Para que essa transferência aconteça, primeiro tente
direcionar o paciente apenas verbalmente, porém caso
seja necessário, outra pessoa pode ajudar dando apoio
a partir do ombro e/ou quadril mais afetado.
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Lembre-se, quanto mais ativo o paciente realizar o
movimento melhor será a recuperação do mesmo.
Portanto, ajude fisicamente, caso seja realmente
necessário ou a segurança do paciente esteja em risco.
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Opções de como segurar o braço mais
afetado durante as transferências?
Segure o braço mais afetado com o braço menos
afetado, a partir do punho.
Seguem opções, que fazem com que o paciente segure o
braço mais afetado sem provocar lesões nas articulações
metacarpofalangianas (articulações da mão), e assim

manter o arco palmar, o qual será muito importante nos
movimentos de preensão de objetos.

Passar para a posição sentada

Passar para em pé: ficar em pé ao lado do
leito do hospital
Muitos leitos de hospitais não apresentam regulagem
de altura, então por questão de segurança, o paciente
pode descer da cama a partir do lado menos afetado.
Fique em pé com o quadril encostado no leito como
forma de garantir uma maior estabilidade nessa posição.
Fique sempre atento à segurança do paciente, portanto
aconselha-se a saída do leito sempre na presença e, se
necessária, a ajuda de outra pessoa.
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Como forma de estimular a recuperação motora do lado
mais afetado é importante que além de tentar realizar as
transferências da forma mais ativa possível, o paciente
deve tentar realizar a transferência a partir do lado mais
afetado. No início, dessa forma, vai parecer mais difícil,
portanto, com a prática ocorre uma melhora motora e,
consequentemente, a independência. Porém, caso seja
necessária ajuda, faça a partir do lado mais afetado,
tendo um cuidado especial ao ombro mais afetado.

35

Retorno de em pé para o leito do hospital
Coloque a escada de dois degraus do lado menos
afetado, fique em pé, encoste o quadril no leito, suba
no primeiro degrau da escada com o pé menos afetado
e sente no leito. Assegure-se que o paciente esteja em
segurança, auxilie a passagem para o leito dando ajuda
a partir do lado mais afetado.
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Deslocar-se a partir dos movimentos do
quadril
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Nos momentos em que o paciente precise chegar mais
próximo da borda da cama para realizar a saída do leito
ou cama, o paciente deverá tentar deslocar-se a partir
de movimentos rotacionais do quadril. Caso o paciente
não consiga realizar o movimento sozinho, outra pessoa
pode ajudar através do apoio no quadril mais afetado.

Sentado de forma a proporcionar uma maior
simetria corporal
Uma das maiores dificuldades do paciente pós-AVC
é manter-se simétrico (“mais reto”). Nessa posição,
assegure-se que o braço mais afetado esteja no campo
de visão do paciente e, se necessário, apoie o mesmo
em um travesseiro ou almofada. Os pés também devem
estar alinhados.

Passar para em pé:
O paciente deve tentar realizar a passagem de
sentado para em pé de forma independente, caso seja
necessária ajuda, a pessoa deve auxiliar a partir do lado
mais afetado.
Importante frisar que quando o paciente pós-AVC
recebe auxílio para a realização das transferências a
partir do lado menos afetado, ele não consegue ajudar,
e quem está ajudando acaba fazendo mais força do que
o necessário.
Quando o paciente sentir dificuldade de entender como
o movimento de levantar deve ser realizado, podemos
usar de pistas externas como, por exemplo, o uso de um
banco a frente do paciente.

O paciente deve andar o mais independente possível.
Caso seja necessário auxílio, por questões de
segurança ou incapacidades temporárias do paciente
pós-AVC, essa ajuda deve ser oferecida a partir do lado
mais afetado, porque dessa forma, proporcionamos
mais chances de independência durante a realização
da marcha.
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Caminhar:
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Entrada e saída do carro
Ao entrar no carro o paciente deve posicionar-se de
costas para o banco do veículo. Além de apoiar o braço
menos afetado na porta ou no painel do carro, sentar
no banco, colocar a perna menos afetada de forma
independente. Para colocar a perna mais afetada tente
isso de forma independente, caso não consiga, outra
pessoa pode ajudar posicionando a perna mais afetada.
Para ajustar a postura no banco do carro, incline seu
corpo para frente e desloque seu quadril para o lado
que seja necessário para melhor acomodação durante
a viagem. Tente colocar o cinto de segurança sozinho,
essa ação o ajudará no treino de transferências do
peso do corpo entre os dois lados do corpo.
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Entrada e saída do carro pós-AVC pelo lado
do motorista
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Ao entrar no veículo o paciente deve posicionar-se de
costas para o banco do veículo e proceder da forma
descrita anteriormente, na seção da entrada e saída
do carro. O motorista pós-AVC deve priorizar carros
com câmbio automático e buscar as adaptações
existentes no mercado automobilístico, para pessoas
com deficiência, que proporcionem mais facilidades
e segurança no momento de dirigir. As adaptações
podem compreender volante, freio, acelerador, breque,
entre outros. Itens que permitam a regulagem da altura
do volante, abertura da porta e peso dos freios poderão
facilitar o dia a dia do condutor. O motorista pósAVC pode investir também em controles alternativos
diversos que sejam fáceis de manusear, apenas com
o uso de uma única mão. Essas adaptações podem
facilitar o controle dos faróis, limpadores, buzinas, setas
e para brisas entre outros.

FONOAUDIOLOGIA

LINGUAGEM E
COMUNICAÇÃO
O progresso de um paciente
afásico depende de vários
fatores, sendo um deles
auxilio e apoio de cuidadores
Assista o
e familiares.
vídeo
As alterações de fala e linguagem são sequelas
significativas do AVC que normalmente causam
grande impacto na qualidade de vida do
indivíduo, família e sociedade, à medida que
limitam a comunicação. Dentre elas, é possível
citar a afasia, a disartria e a apraxia (aqui
falaremos mais sobre a afasia). Em função dessas
alterações, torna-se necessário realizar uma
avaliação com fonoaudiólogo, a fim de verificar
se há algum comprometimento nesses aspectos
e tentar reabilitá-los.
A afasia pode ser definida como uma alteração
adquirida de linguagem, de causa neurológica,
podendo ser cortical ou subcortical, que se
manifesta de várias maneiras, como no conteúdo,
forma e uso da linguagem e de seus processos
cognitivos subjacentes, como percepção e
memória. Essa alteração é caracterizada por
redução e/ou disfunção, que se manifestam
tanto na expressão quanto na compreensão,
em diferentes graus e tipos. Da mesma forma
que não existem duas pessoas que usem a
linguagem de maneira idêntica, tampouco
existem duas pessoas com afasias idênticas.
Ainda assim é possível classificá-las conforme
algumas manifestações clínicas gerais, fluência
e local da lesão cerebral.
Na terapia da afasia, não se deve forçar
respostas, mas sim estimulá-las, visando à
comunicação efetiva, sem focar necessariamente
em correções, erros e acertos. Conforme
necessidade e possibilidade de uso, temos
recursos para comunicação suplementar e/ ou
alternativa, que envolve o uso de modos não
verbais de comunicação, para suplementar ou
substituir a linguagem oral.

Os profissionais da fonoaudiologia e terapia ocupacional podem
desenvolver e experimentar estratégias de tecnologia assistida,
considerando as necessidades do paciente e a realidade do local
onde está sendo desenvolvido o trabalho. O terapeuta ocupacional
atua no acesso, implementação e integração dos aspectos motores
e sensoriais. Essas intervenções colaboram para a realização
de adaptações e reorganizações tanto de ambientes quanto de
mobiliários e materiais.

Vários recursos podem ser utilizados, como as pranchas de
comunicação, nas quais podem haver símbolos gráficos,
fotografias e escrita, selecionadas e dispostas de acordo
com o interesse e necessidade de cada usuário, levando
em consideração aspectos como o nível de cognição, a
atenção e acuidade visual, a intenção comunicativa e a
destreza manual. Além dos interlocutores frequentes do
sujeito, uma vez que a utilização dos recursos só se tornará
realmente eficaz se a pessoa com afasia conseguir utilizálos em seu meio, facilitando e ampliando as possibilidades
de interação e comunicação.
Também há aplicativos e jogos (versões gratuitas e pagas)
que podem ser instalados no computador, tablet ou
telefone celular, que já contam com mais recursos, como
áudio e até mesmo sensibilidade para mudança de página
(configura-se conforme habilidade do usuário – piscar, abrir
a boca, virar a cabeça, etc). Para saber se há possibilidade
de uso na terapia e no dia a dia, os profissionais irão avaliar
e testar os recursos de forma individual.
Assista o
vídeo

De forma geral, temos algumas orientações para quando for se comunicar com uma pessoa com afasia:
• Comunicação é importante para o paciente, e, embora ele não possa falar em alguns tipos de afasia, deve manter
um mundo social. Converse com ele, simples e naturalmente. Encoraje-o a responder, se possível, e quando ele
puder. Isto pode prevenir a tendência natural de se tornar cada vez mais deprimido. Estimulação direta e tentativas
contínuas de comunicação são extremamente importantes para o paciente.
• Não insista para que o paciente dê respostas perfeitas, “pronuncie corretamente” ou “fale direito”. (Não há nada
que o paciente deseje tanto quando poder “falar direito”).
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• Seja natural com o paciente e ajude-o a manter seu status na família, (pai, mãe, marido, esposa, filho, e outros).
Trate-o da mesma maneira que você fazia antes da sua doença.
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• A menos que o paciente esteja muito doente ou incapacitado, inclua-o nos assuntos de família. Consulte-o e faça-o
compartilhar das decisões como anteriormente. Ajude-o a sentir-se a mesma pessoa que era antes de adoecer.
• Algumas vezes será impossível entender o que o paciente está tentando explicar. Nestas ocasiões, tente sutilmente
mudar o assunto e diga: “vamos esquecer isto agora e voltar mais tarde”.
• Falar de modo simples e objetivo, eliminando ruídos estranhos que não tenham valor comunicativo naquele
momento.
• Falar sempre de frente para o paciente, utilizando também gestos e expressões.
• A atividade solicitada deve estar dentro das capacidades atuais da pessoa para que não se frustre constantemente
por não conseguir realizá-las.
• Apresentar uma tarefa por vez
• Faça perguntas diretas que requerem um simples “sim” ou “não” como resposta, em vez daquelas que requerem
respostas complexas.
• Saiba esperar.
• Não responda pelo paciente se ele é capaz de fazê-lo sozinho.
• Usar repetição e redundância.
• Usar frases curtas, claras e diretas, e em alguns casos falar um pouco mais devagar.
• Tratar o adulto afásico como o adulto que é, sem infantilizá-lo. Tente apenas simplificar a mensagem.
O maior progresso da linguagem é geralmente notado nos primeiros seis meses após o acometimento, pois pode haver
recuperação de algum tecido cerebral originalmente, mas não definitivamente, envolvido. A Terapia de fala deve ser
iniciada o mais cedo possível para evitar depressões e encorajar o paciente, bem como utilizar a neuroplasticidade
a favor. O progresso de um paciente afásico depende de vários fatores, como a extensão e local da lesão cerebral,
idade e personalidade do paciente, motivação, capacidade intelectual e outros problemas físicos, sociais e psicológicos,
bem como auxílio e apoio de cuidadores e familiares. Pacientes que não apresentam muita dificuldade em entender
e lembrar linguagem falada, geralmente tem uma maior chance para recuperação do que os não têm. A reabilitação
fonoaudiológica de pacientes afásicos normalmente é um processo longo e complexo, e é necessário dizer que, em
alguns casos, a fala pode não voltar, ou voltar parcialmente.

NUTRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL PÓS-AVC
Tem o objetivo de prevenir
novos eventos, controlar o
peso corporal e as doenças
crônicas como hipertensão
arterial e diabetes por
exemplo. Além de auxiliar
na reabilitação
A quantidade exata de alimentos para cada
pessoa é individualizada, porém uma forma
simples de manter variedade de nutrientes e
equilíbrio entre os alimentos durante a refeição
é fazer a distribuição adequada do prato.
Nutricionistas do Canadá, Finlância, França
e Suécia desenvolveram o “modelo do prato
saudável” para ensinar as pessoas com diabetes
e dislipidemia a planejar e escolher melhor
as refeições. A partir daí o modelo do prato
desenvolvido por eles tem sido aplicado e
adaptado em todo o mundo como uma forma
simples de escolher a proporção de alimentos
na refeição.
Assista o
vídeo

Podemos adaptar para nós brasileiros, fazendo a seguinte distribuição de alimentos no prato:

01
Metade do prato contendo hortaliças e legumes crus ou
cozidos, podendo ser temperados com condimentos
naturais, limão, vinagre ou azeite de oliva, por exemplo.

02
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¼ do prato contendo fontes de carboidratos, como
grãos e outros amidos, como arroz, batata doce,
batatas, entre outros conforme preferência.
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03
¼ do prato contendo fontes de proteínas como carnes
suína, bovina, de frango, peixe ou ovos; proteínas
vegetais, como o feijão, sempre prestando atenção para
opções de corte com menor quantidade de gordura.

04
Além do prato saudável, como opção de sobremesa,
pode-se ingerir uma fruta in natura ou mesmo pode
ser utilizado meio copo de suco de uva integral não
adoçado, como fonte de antioxidantes.

DISFAGIA
E como ficam os indivíduos com dificuldade na
deglutição?
Assista o

A Disfagia pode ser considerada qualquer dificuldade na deglutição (ato de engolir). É uma
alteração na efetiva condução do alimento da boca até o estômago, em qualquer uma das
fases inter-relacionadas, que são comandadas por um complexo mecanismo neuromotor.
É uma condição clínica que deve ser abordada por vários profissionais, já que pode
incapacitar o indivíduo do ponto de vista funcional e emocional, interferindo na convivência
social e na relação de prazer com a alimentação. O principal profissional responsável
pela avaliação e reabilitação é o fonoaudiólogo, junto com a equipe médica, mas também
podem estar envolvidos nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta,
enfermagem e outros que se julgar necessário.
Alguns sinais clínicos básicos podem ser notados quando há dificuldade para engolir:
tosse, engasgo, sudorese, dispneia, cianose, voz molhada, pigarro e espirro. Eles podem
sugerir uma possível broncoaspiração, que é definida como a inalação de conteúdo
gástrico, partículas alimentares, líquidos ou fluídos na laringe e trato respiratório inferior.
Porém, é importante saber que, em alguns casos, pode acontecer a aspiração silente, em
que há entrada de conteúdo em via aérea sem que a pessoa tenha reação perceptível no
momento.
A disfagia pode levar a consequências como: aspiração, desnutrição, desidratação,
desprazer, isolamento social, pneumonia, complicações pulmonares, e até mesmo óbito.
Portanto, é fundamental realizar avaliação e respeitar a conduta indicada pelos profissionais.
A incidência de disfagia orofaríngea pós-AVC é variável segundo estudos. Encontram-se
de 19% a 81% na literatura. Essa grande variação se dá por vários fatores, como modo
e tempo de avaliação, experiência do avaliador, utilização de exames objetivos (como
videodeglutograma e videoendoscopia da deglutição) e protocolos padronizados
associados, idade (idosos tendem a ter pior desempenho), comorbidades prévias e
associadas, como doenças neurológicas progressivas, câncer, cardiopatias, entre outros.
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vídeo
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A frequência de pneumonia aspirativa pós-AVC é alta.
Varia de 30% a 50% dos pacientes disfágicos, e também
ocorre mesmo quando há utilização de via alternativa para
alimentação (sondas). Entretanto, o índice reduz para 13%
nesses casos. Um estudo em paciente com AVC subagudo
mostrou risco de pneumonia 5,57 vezes maior.
É prudente prescrever jejum oral nas primeiras horas
após AVC e, se possível, definir via de alimentação após
avaliação fonoaudiológica. Se houver rebaixamento do
nível de consciência, com risco de vômitos e consequente
aspiração traqueal, usa-se a sonda nasogástrica/
nasoenteral. A realimentação deve ser iniciada assim que
possível, conforme orientação fonoaudiológica.
A dificuldade na deglutição após o AVC é um importante
fator para reduzir a aceitação de alimentos e pode causar
perda de peso e perda muscular, consequentemente
dificultando a reabilitação física após o AVC, e aumentando
o risco de desidratação e pneumonia. Por isso, é importante
manter a alimentação saudável mesmo em consistências
alteradas da dieta ou no uso de nutrição enteral.
Assista o
vídeo

NUTRIÇÃO NO USO DE SONDAS OU
GASTROSTOMIA
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Se o quadro de disfagia for de duração prolongada (a sonda
nasogástrica deverá ser substituída pela sonda de gastrostomia).
Deve-se adequar a dieta conforme necessidades individuais, de
acordo com avaliação do nutricionista e equipe médica.
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O manejo adequado da dieta pela gastrostomia em casa deverá ser
orientado detalhadamente pela equipe que assiste o indivíduo no
hospital, para que o cuidador que irá manipular a dieta e a via de
alimentação fique tranquilo e seguro dos cuidados.
A dieta enteral deve fornecer nutrientes (carboidratos, lipídios,
proteínas, vitaminas e minerais) em quantidade suficiente para
suprir as necessidades diárias. A nutrição enteral pode ser realizada
com fórmulas industrializadas prontas para uso, semiprontas ou
moduladas e com alimentos, a depender de cada município.
As dietas enterais industrializadas são as que têm menor risco de
contaminação e podem ser em pó (necessita de diluição), líquidas em
sistema aberto (pronta para consumo) e líquidas em sistema fechado
(pronta para consumo, geralmente usadas com bomba de infusão
em hospitais).
O cuidado ao indivíduo com necessidade de alimentação enteral
dever contar com uma avaliação nutricional individualizada,
direcionada para suas necessidades específicas no momento,
seja ele após o AVC agudo ou no processo de reabilitação. O
acompanhamento para monitoramento nutricional irá influenciar
na reabilitação e saúde como um todo, e é imprescindível, sendo
necessária a adaptação da prescrição inicial da alta hospitalar
conforme a evolução de saúde do indivíduo.
O apoio e orientação nestes casos são importantes para suporte
clínico e emocional e para facilitar o engajamento do paciente e
da família, aumentando assim a segurança no cuidado, inclusive
no processo de transição para a alimentação oral, quando esta for
possível.

COMO MANEJAR A ALIMENTAÇÃO ORAL DE INDIVÍDUOS COM 
DISFAGIA

Assista o
vídeo

Pode-se modificar e adequar as consistências alimentares e de
líquidos conforme necessidade.
Na reabilitação das disfagias utiliza-se terapia direta (com
alimentos) e indireta (com exercícios). Estes serão definidos
e realizados pelo fonoaudiólogo, que irá orientar quais,
como e quantas vezes deverão ser feitos durante o dia com
auxílio de familiar ou cuidador quando necessário. A seleção
de exercícios é particular, conforme alterações apresentadas
decorrentes do AVC, mas também se leva em consideração
comorbidades prévias e associadas. Em caso de hemiplegia e
paralisia facial (PF), sugere-se que a abordagem seja sempre
pelo lado comprometido. Alguns exemplos de exercícios
serão citados, mas atenção!! Não devem ser realizados sem
orientação e prescrição profissional!
Para aumentar força de lábios: estalo, protrusão, retração,
lateralização, vibração, sopro, sucção, e outros. Para aumentar
resistência de língua: lateralização, elevação, estalo, protrusão
e retração, vibração, contra-resistência, e outros. Para
resistência de bochechas: inflar – unilateral e bilateral, sucção,
sopro, contra-resistência.

O objetivo das manobras primeiramente é facilitar ao paciente a deglutição funcional, através de movimentos
compensatórios. Gradativamente e quando possível, conforme evolução do caso, pede-se ao paciente que vá retirando
os recursos compensatórios, tentando reintroduzir a deglutição basal, prévia ao AVC.
Quando possível e de forma segura, será liberada a ingesta por via oral. Nestes casos, várias adaptações nas
consistências podem ser feitas. Quanto à nomenclatura, podem ser encontradas inúmeras e distintas, já que ainda não
há uma padronização nacional e mundial para as consistências alimentares. Para conhecimento, há uma iniciativa para
padronização vinda da IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative). Inclui líquidos e alimentos com
descrições, não com texturas relacionadas a produtos comuns, como xarope ou mel ou néctar.

Existem oito níveis de
espessura e textura:
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Caso seja acessível, também é possível utilização de outros meios de terapia como bandagem elástica, eletroestimulação,
massageador, técnicas térmico-gustativas, sempre associadas à função ou exercícios para que tenham maior eficácia.
Também pode-se utilizar de manobras posturais de cabeça ou de deglutição para melhor proteção de via área e
facilitação da deglutição segura.
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DIETA
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Líquida
Líquida pastosa

Pastosa
Semi-sólida

Livre

Líquidos também podem ser espessados
(engrossados).
Quando necessário, e de acordo com a recomendação
fonoaudiológica, os líquidos também podem ser espessados
(engrossados) em três consistências: néctar, mel e pudim.
Para chegar nessas consistências, utiliza-se espessante
alimentar, um pó que engrossa o líquido sem alterar odor e
sabor. As orientações sempre estarão presentes na própria
embalagem, e também serão passadas pelo profissional.
ATENÇÃO!! Alguns alimentos têm a consistência modificada
quando colocados na boca, tornando-se líquidos. Portanto,
não são recomendados para quem faz uso de espessante.
Exemplo: sorvete, picolé, gelatina, etc.
Assista o
vídeo

Assista o
vídeo

• Deve-se sempre estar o mais sentado possível, com postura ereta. Em caso de utilização de cama, deve-se elevar
a cabeceira. Nunca oferte alimento, líquido ou medicamento para a pessoa disfágica após AVC quando ela estiver
deitada. O fisioterapeuta e terapeuta ocupacional irão orientar e auxiliar no melhor posicionamento possível;
• Realizar as refeições em local tranquilo, evitando distrações como televisão, rádio, muitas pessoas conversando;
• Oferecer pequenas quantidades de alimento/líquido por vez, com calma, aguardando que a oferta anterior seja
deglutida antes de se ofertar novamente;
• Podem ser feitas adaptações nos utensílios e móveis conforme necessidade, normalmente orientadas pelo
terapeuta ocupacional, a fim de promover maior independência possível;
• Caso apresente algum sintoma sugestivo de penetração/aspiração traqueal, é necessário suspender a oferta e
comunicar a equipe ou profissional responsável.
Importante!
Faça a higiene oral diariamente e após cada refeição. Mesmo quando não há ingesta via oral, a higiene deve ser
realizada tanto na cavidade oral, como nas próteses dentárias, quando utilizadas. Além do bem-estar, a higiene irá
auxiliar na prevenção de infecções.
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Algumas orientações na oferta por via oral são fundamentais para segurança na ingesta:
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
PARA PESSOAS COM DISFAGIA.
Para indivíduos com alteração na consistência alimentar,
por exemplo, que ingerem alimentos pastosos ou
liquidificados, pode ser seguido o mesmo princípio,
porém com alimentos em cortes menores, bem cozidos
ou triturados, conforme orientação fonoaudiológica.
A distribuição deve ser mantida para facilitar o consumo
de alimentos variados, o que muitas vezes não ocorre
quando adaptamos a consistência dos alimentos,
tendendo a escolhas por opções mais gordurosas e com
amidos, o que em tese facilitaria a mastigação. No entanto,
utilizando técnicas culinárias, é possível adaptar diversos
alimentos à consistência pastosa, sem perder a variedade
de nutrientes.
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ALGUMAS SUGESTÕES DE PREPARAÇÕES E ALIMENTOS COM
MODIFICAÇÕES NA CONSISTÊNCIA, CONFORME ORIENTAÇÃO
DE FONOAUDIOLOGIA.
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Pão, Cereais, Arroz e Massas
Pode consumir todos que possam ser transformados
em purê, como: arroz branco, aipim, batata-inglesa e
batata-doce bem cozidos e amassados, polenta, canja
liquidificada. Papa de pão, somente quando liberada
pelo fonoaudiólogo.

Mingaus
Utilizar no preparo de mingaus: aveia (flocos finos e
farinha), amido de milho e farinha de arroz. Atenção:
algumas farinhas industrializadas contêm açúcar, por
isso é importante cuidar com o consumo excessivo,
principalmente as pessoas diabéticas.

Verduras e legumes
Vegetais cozidos e amassados: cenoura, chuchu,
beterraba, abóbora, couve-flor, brócolis.
As verduras folhosas podem ser liquidificadas
juntamente no preparo de outros alimentos, como
feijão com couve manteiga.

Frutas

Leite e Derivados
Leite engrossado com farinha para fazer o mingau.
Iogurte, pudins, flans (cuidar com açúcar).

Carnes, Aves, Peixes e Ovos
Carnes (frango, bovina, suína e peixe) bem cozidas e
liquidificadas.
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Frutas cruas ou cozidas na forma de purê: maçã, pera,
banana, mamão, abacate.
Suco de frutas batido no liquidificador (espessar se for
necessário)
Vitamina de frutas (pode colocar aveia e bater no
liquidificador).
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Leguminosas (feijão, ervilha seca, grão de
bico e lentilha)
Caldo e grãos liquidificados (forma de creme).

Óleos e açúcares
A recomendação para óleo vegetal é de uma lata
de óleo vegetal ao mês, para uma família de quatro
pessoas.
Cuidar com o excesso de geleia, mel e doce de leite,
principalmente as pessoas diabéticas. Cuidado como
geleias que contêm pedaços ou sementes de frutas,
pois podem atrapalhar a mastigação.
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Temperos
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Usar sal com moderação, sendo recomendado uma
colher de chá de sal ao dia por pessoa.
Temperar a comida com alho, cebola e todos os
temperos naturais frescos ou desidratados, como
orégano, salsinha, cebolinha, dentre outros.
Não usar temperos prontos industrializados, pois
contém muito sódio.

Sopas
No caso de ingestão de sopas, é importante
que as receitas contenham alimentos variados
e com fontes dos diversos grupos alimentares,
como no modelo do prato da alimentação sólida:
opção de carne, opção de amido e opções de
legumes.

Sanduíche
O mesmo princípio vale para pessoas que
optam por lanches noturnos: utilizar uma fonte
de proteína (queijo ou carne), hortaliças como
pepino, cenoura e pães, quando possível
integrais.

Outras orientações importantes:
• Boa hidratação, mesmo quando necessária a utilização de líquidos espessados. A hidratação adequada para a
maioria das pessoas fica em torno de 1,5 a 2 litros de água ao dia, porém pode variar conforme o clima e o estado
de saúde.
• Respeitar seus sinais de fome e saciedade, evitando comer por impulso ou para compensar momentos de tristeza,
frustração ou mesmo alegria. Em geral, a recomendação é que a alimentação aconteça em intervalos regulares,
conforme o organismo de cada indivíduo, porém evite pular o café da manhã ou ficar muitas horas sem se alimentar,
para evitar a compensação depois.
• A recomendação internacional é para o consumo de 400g de vegetais (frutas, verduras e hortaliças) ao dia. Portanto,
se você consumir três frutas ao dia, e verduras e hortaliças no almoço e jantar, conforme o modelo do prato, irá
atingir este objetivo.
• Assim, é possível manter a alimentação saudável mesmo em consistências diferentes do habitual.

EXEMPLOS DE CARDÁPIOS
ADAPTADOS

• Mingau/Papa de leite batido com frutas e aveia.
• Iogurte
• Vitamina de fruta com leite
• Fruta amassada com aveia em flocos finos
Observação:
Pode variar as frutas diariamente.

Almoço e jantar
• Feijão liquidificado ou bem cozido e amassado
+ arroz bem cozido e amas-sado + legume bem
cozido e amassado
• Sopa liquidificada (Colocar um tipo de carne +
batata/aipim/macarrão + legu-mes e/ou verduras
+ feijão/ervilha/lentilha)
• Purê de batata/mandioca/abóbora + molho de
carne (carne desfiada ou batida no liquidificador)
ou caldo de feijão. Dica: pode bater o caldo de
feijão com carne para “dar liga”
• Polenta + legume amassado + molho de carne
(carne desfiada ou batida no liquidificador) ou
caldo de feijão.

DICA:

• Sobremesa: fruta amassada, de preferência

Utilizando a biomassa de banana verde como espessante:
Alguns alimentos possuem a propriedade de espessar, ou seja, engrossar as preparações, tais como o amido de milho,
fécula de mandioca/batata/batata-doce, farinha de trigo/aveia/arroz e fubá. Além destes, a biomassa de banana é uma
matéria-prima extraída da banana verde cozida, que apresenta a propriedade de espessar as preparações e assim pode
ser utilizada em sucos, massas e diversas preparações.
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Café da manhã e lanches:
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Biomassa de banana verde:
Ingredientes: Bananas bem verdes e água para o cozimento.
Preparo: Lavar muito bem as bananas com casca. Numa panela de pressão colocar para ferver a água (quantidade
que cubra as bananas), assim que a água ferver colocar as bananas e tampar a panela de pressão. Assim que a panela
começar a chiar contar cinco minutos e desligar. Esperar o vapor sair naturalmente. Abrir a panela e retirar as bananas,
descascar e colocar as bananas ainda bem quentes no liquidificador, acrescentando um pouco da água quente do
cozimento para dar a liga. Como não tem gosto, esta preparação pode ser acrescentada em receitas salgas e doces.

Caldo de vegetais:
Ingredientes: 1 litro de água, 1 nabo, 2 cenouras (cruas), 1 dente de alho, 1 cebola, 1 mandioquinha, 1 maço de agrião, 1
batata-doce crua, 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem, 1 colher (sopa) de biomassa de banana verde, Manjericão
à gosto e sal com moderação.
Preparo: Cozinhar os ingredientes por 1 hora e escorrer. Adicionar 1 colher (sopa) de biomassa e mexer. Liquidificar e
coar.
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Para obter a receita nas diferentes consistências, adicionar a quantidade de diluente descrita abaixo em cada 100ml
da receita pronta.
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Diluente

Consistência

Água (ml)

Mel

Néctar

Rala

14
1 colher de sopa

71
1/3 xícara de chá

171
1 xícara de chá

Se preferir dosar a água com um copo graduado para facilitar.

Canja simples:
Ingredientes: 400g de frango desossado e cortado em pedaços, 2 batatas médias cortadas em cubos (cruas), 1 xícara
(chá) de arroz integral, 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem, 1,5 litros de água fervente, Cebolinha, salsa, alho
à gosto e sal com moderação
Preparo: Refogar o frango em azeite e alho macerado. Acrescentar as batatas e o sal e juntar 1,5 litros de água fervente.
Cozinhar por 40 minutos. Acrescentar o arroz e deixar engrossar. Acrescentar a salsa e a cebolinha, liquidificar e coar.
Para obter a receita nas diferentes consistências, adicionar a quantidade de diluente descrita abaixo em cada 100ml
da receita pronta.

Diluente

Consistência

Água (ml)

Mel

Néctar

Rala

50
3 colheres de sopa

100
½ xícara de chá

186
1 xícara de chá

Se preferir dosar a água com um copo graduado para facilitar.

Mousse de manga-rosa e iogurte light:
Ingredientes: 2 mangas-rosa médias descascadas e sem caroço, 2 colheres (sopa) de biomassa de banana verde, ½
pote de iogurte natural desnatado, ½ envelope de gelatina sem sabor, ¼ de xícara (chá) de água, 2 claras.
Preparo: Descascar as mangas e cortar em pedaços. Colocar as mangas picadas e, um liquidificador, a biomassa e bater
até obter um creme homogêneo. Reservar. Dissolver a gelatina em ¼ de xícara (chá) de água, conforme as instruções
da embalagem (250 ml). Colocar as claras em um recipiente e bater até o ponto de neve. Colocar o creme de manga,
o iogurte, a gelatina dissolvida e as claras em neve em um recipiente. Misturar delicadamente. Molhar uma forma
para pudim com água. Acrescentar a mousse e levar à geladeira por, no mínimo, 4h. Retirar a mousse da geladeira e
desenformar, liquidificar até ficar cremosa e servir a seguir.
Para obter a receita nas diferentes consistências, adicionar a quantidade de diluente descrita abaixo em cada 100
ml da receita pronta.

Diluente

Consistência

Água (ml)

Mel

Néctar

Rala

114
½ xícara de chá + 1
colher de sopa

143
2/3 xícara de chá

371
2 xícara de chá

Se preferir dosar a água com um copo graduado para facilitar.

Ingredientes: 1 xícara (chá) de banana amassada, 1 colher (chá) de suco de limão, 3 colheres (sopa) de açúcar demerara
, 3 colheres (sopa) de biomassa de banana verde, ½ colher (chá) de sal, 1 ovo batido, 100ml de leite de coco, 1 colher
(chá) de essência de baunilha, 1 xícara (chá) de creme de leite
Preparo: Liquidificar a banana, o suco de limão, o açúcar e o sal. Juntar o ovo, o creme de leite, a biomassa, o leite de
coco e a baunilha. Passar por uma peneira fina. Bater separadamente o creme de leite até firmar, misturar tudo com
cuidado e colocar no congelador.
Para obter a receita nas diferentes consistências, adicionar a quantidade de diluente descrita abaixo em cada 100
ml da receita pronta.

Diluente

Consistência

Água (ml)

Mel

Néctar

Rala

114
½ xícara de chá + 1
colher de sopa

143
2/3 xícara de chá

371
2 xícara de chá

Se preferir dosar a água com um copo graduado para facilitar.
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Sorvete de banana:
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CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
NO USO DE ANTICOAGULANTES
ORAIS
Os anticoagulantes orais são medicamentos conhecidos por afinar
o sangue, reduzir a formação de coágulos, prevenindo eventos
cárdio e neurovasculares, como o AVC. Alguns anticoagulantes,
como a varfarina, tem mecanismo de ação de antagonismo da
vitamina K.
A vitamina K auxilia na formação dos fatores de coagulação,
deixando o sangue “mais grosso”, ou seja, possui efeito inverso do
anticoagulante que tem a finalidade de “afinar” o sangue.
Os vegetais folhosos verde escuros são os que contêm a maior
concentração de vitamina K, como, por exemplo, espinafre, brócolis
e alguns tipos de alface. No entanto, outros alimentos não tão
verdes, como repolho e couve flor, podem conter concentrações
elevadas desta vitamina.
As segundas maiores fontes desta vitamina são os óleos e gorduras.
Alimentos fritos ou folheados, molhos à base de óleo, enlatados,
manteiga, margarina, entre outros, devem ser consumidos em
quantidades reduzidas.
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Os alimentos ricos em vitamina K são nutritivos e importantes
para o bom funcionamento do organismo, inclusive, para a saúde
óssea, portanto, mais importante do que retirar completamente
os alimentos fontes de vitamina K da dieta, é manter a ingestão
regular e constante, para manter a coagulação estável.

ORIENTAÇÕES
NUTRICIONAIS NO USO
DE ANTICOAGULANTE
ORAL

• Evitar bebida
sangramento

alcoólica:

aumenta

o

risco

de

• Produtos industrializados à base de óleos, salsa
ou ervas: molho pronto, sopa de pacote, temperos
prontos
• Alimentos conservados em óleo: sardinha em lata
• Não substituir o almoço e jantar por lanches e petiscos
• Utilizar a menor quantidade possível de óleos e
gorduras como adição no preparo dos alimentos, pois
como a gordura contém vitamina K, aumenta o teor de
um alimento que seja pobre nesta vitamina
• Não temperar a salada com óleo
• O uso de medicamentos fitoterápicos devem ser
comunicados ao médico. Evitar o uso de fitoterápicos,
como: castanha da Índia (comprimido), cássia,
tamarindo, flor de maracujá (passiflora), ginkgo biloba
e ginseng (panax).
• Remova cascas de frutas e legumes: possuem maior
concentração de vitamina K que a polpa
• Substituir a manteiga e a margarina por queijo branco
• As preparações vegetais secas e congeladas não
diferem do conteúdo da vitamina em comparação aos
vegetais frescos
• O café pronto para consumo não irá atrapalhar na
anticoagulação
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FIQUE ATENTO!
• Evite a mudança brusca da alimentação: aumentar ou diminuir o consumo de alimentos ricos em vitamina K de
repente;
• Avise o seu médico sobre o uso de outros medicamentos, suplemento ou alteração na alimentação habitual.

E QUANTO DEVO COMER?   

ALIMENTO

NÃO ULTRAPASSAR

Figo

06 unidades médias

Kiwi

02 unidades

Maçã com casca

04 unidades médias

Uva

01 cacho grande

Brócolis

01 ramo médio

Couve

01 colher (sopa) média

Couve de bruxelas

02 colheres (sopa) médias

Couve flor

03 ramos grandes

Espinafre cozido

01 colher (sopa) média

Pepino com casca

01 pepino grande

Pepino em conserva

06 unidades pequenas

Repolho

02 colheres (sopa) cheias

Salada de folhas

01 colher (sopa) cheia

Nozes

20 unidades

Óleo de soja

04 colheres (sopa)
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• Abaixo segue uma lista contendo os alimentos estudados no Brasil que contêm maior quantidade de vitamina K,
portanto, estes devem ser ingeridos com moderação. Para facilitar, escolha um dos alimentos para ingerir no dia, e
não consuma nenhum outro desta tabela no mesmo dia.
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CONTROLE DA
INGESTÃO DE SÓDIO E
LEITURA DE RÓTULOS

O sal de cozinha, ou cloreto de sódio, é conhecida fonte
de sódio na dieta habitual, e é muito recomendada a
restrição da adição do sal nos alimentos para controle
da pressão arterial e melhora da circulação corporal.
É importante prestar atenção em outros alimentos que
podem conter sódio na sua composição, e que muitas
vezes não prestamos atenção.
Alimentos industrializados geralmente contém sódio
na sua composição, tanto para aumentar o sabor dos
alimentos, como para auxiliar na sua conservação.
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Preste atenção nos alimentos industrializados
durante a compra no supermercado. Na leitura do
rótulo, procure identificar na informação nutricional
a quantidade de sódio descrita. Procure consumir
alimentos com menos de 480mg de sódio na porção
descrita no rótulo. Lembre-se que uma porção não
significa toda a embalagem dos alimentos, e sim uma
quantidade específica determinada como padrão para
cada tipo de alimento. Por exemplo, para um pacote
de pão, geralmente uma porção corresponde a 2
fatias ou 50g.
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Assista o
vídeo

Outros exemplos de alimentos com grandes
quantidades de sódio são: embutidos como salsicha,
linguiça, presuntos e salames; queijos e requeijão,
alimentos em conserva e enlatados, temperos
industrializados, sopas e cremes de pacote, molhos
prontos, salgadinhos e biscoitos.

TERAPIA

OCUPACIONAL
ATIVIDADES BÁSICAS DE
Assista o
VIDA DIÁRIA
vídeo
A maioria das pessoas após um Acidente
Vascular Cerebral - AVC poderá apresentar
deficiências: de equilíbrio, movimentação em um
dos braços ou uma das pernas, alterações de
sensibilidade, visuais, perceptuais e cognitivas,
entre outras. Estas alterações podem ocorrer
em graus variados e interferem diretamente
no desempenho das atividades do dia a dia da
pessoa acometida.
O tratamento de terapia ocupacional no paciente
após o AVC é fundamental para a recuperação
motora e assim poder desempenhar as atividades
da vida diária, da vida instrumental, do lazer e do
trabalho com autonomia e independência.
O resgate da independência é muito importante,
tanto para o paciente como para seus familiares.
Ambos devem entender que no início pode
ser necessário o auxílio físico, que vai do total
ao mínimo. Com a melhora do paciente a
necessidade de auxílio de outra pessoa pode
passar a ser a de preparar a tarefa ou supervisionála, para após surgir à independência.
Os familiares podem auxiliar deixando o
paciente executar as atividades, mesmo que
demore, pois a independência passa pelo treino
diário, melhorando assim as habilidades. Outra
forma de alcançar a independência é encontrar
diferentes maneiras de executar as atividades
que surgem no cotidiano do paciente.
Os familiares devem considerar que as
dificuldades visuais, de linguagem e cognitivas
também prejudicam a execução das atividades e
são mais difíceis de compreender. Em situações
em que não for possível o uso do braço mais
afetado, este deverá estar sempre posicionado
de forma adequada e no campo visual do
paciente.
Estes aspectos devem ser tratados com o
terapeuta ocupacional que acompanha o
paciente, pois readquirir as diversas atividades
pode ser muito frustrante, se não for bem
conduzido.

Retomar a independência
é uma tarefa que pode ser
árdua e demorada, mas
recompensadora!

Assista o
vídeo

Atividades básicas de vida diária - ABVDs:
São atividades orientadas para o cuidado do indivíduo com o seu próprio corpo, como higiene pessoal e cuidados com
a aparência.

Higiene Oral:

Assista o
vídeo

Abrir o creme dental:
Abrir o creme dental: quando o paciente não consegue segurar a tampa do creme dental com o polegar e o indicador,
poderá segurá-la entre o indicador e o dedo médio e assim roda o tubo da pasta de dente com a outra mão.
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Outra forma é segurar o tubo com a mão mais afetada e abrir a tampa com a outra mão. Colocar o creme dental na
escova de dente, que já deve estar sobre a pia.
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Uso de fio dental:
O fio dental pode ser passado entre os dentes com estes adaptadores, que podem ser usados, com apenas uma das
mãos.

Higiene pessoal e cuidados com a aparência:
Recomenda-se o uso de escova de dente
elétrica em duas situações:
1. Quando a mão dominante estiver com movimentos
reduzidos e não há possibilidade de realizar uma boa
escovação;
2. Se o paciente estiver com a sua mão dominante com
os seus movimentos marcadamente diminuídos e tiver
que usar a outra mão e a mesma não apresenta uma
coordenação suficiente, para uma boa escovação.

Escova fixa para dentadura:

Lavar as mãos:
É possível usar uma escova presa com ventosas a pia ou no
azulejo no chuveiro.

Uso do vaso sanitário:
Dependendo das alterações de equilíbrio ou de outras
condições de mobilidade reduzida, recomenda-se a
elevação do vaso sanitário com proteção das laterais,
evitando assim as quedas.
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Escova fixa para dentadura: para limpar a dentadura com
uma das mãos. O lado das cerdas curvas, as mesmas têm
comprimentos diferentes para facilitar a limpeza em áreas
mais difíceis da sua dentadura. As ventosas mantêm a
escova na posição vertical.
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Papel Higiênico Interfolhado:
O papel higiênico pode estar previamente cortado pelo
próprio paciente ou comprado já cortado, como indica a
imagem.

Cortar as unhas:
Uma das dificuldades dos pacientes pós-AVC pode ser
o de cortar as suas unhas da mão menos afetada. O uso
desta adaptação torna isto possível, quando há movimento
suficiente, mas não consegue manipular o cortador, por
ser pequeno demais. Uma pequena tábua com uma fina
lixa colada pode ser fixada à mesa para lixar as unhas. Um
cortador de unhas pode ser estabilizado da mesma maneira.

Lixar as unhas:
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Se houver dificuldade em manusear a lixa, pode-se
engrossar a mesma com materiais emborrachados ou epóxi,
aumentando assim a empunhadura.
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Assista o
vídeo

Secar o cabelo:
Um secador de cabelo fixado à parede pode ser útil. O
secador é fixado de modo a permitir que o paciente seque o
cabelo com um dos seus braços ou se posicione de forma a
compensar os movimentos limitados.

Assista o
vídeo

Pentear o cabelo:
Outra opção seria a escova rotativa, que pode ser treinada
para usar com uma só mão, enquanto o uso das duas, não
for possível.

TOMAR

BANHO

A atividade envolve obter e usar utensílios, ensaboar, enxaguar e secar as partes do corpo manter-se na posição de
banho e realizar diversas transferências. O uso de adaptações e modificações no ambiente facilita o desempenho desta
função com mais independência e previnem quedas.

Para contribuir com a participação constante do braço mais
afetado é fazer com que o mesmo realize parte da ação de
lavar o outro braço. A mão segura à esponja e movimenta-a,
mesmo que seja de forma lenta. Se o movimento for
insuficiente o terapeuta ou o cuidador pode auxiliar
segurando e movimentando o braço para que lave o outro.

Ao lavar as pernas é fundamental a participação do braço e
perna mais afetados. Dessa forma a hora do banho também
será um momento de estímulo à melhora da funcionalidade
da mão e perna mais afetada.
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O banho é uma atividade que requer cuidados
especiais quando o paciente apresenta capacidade
Assista o
funcional reduzida.
vídeo
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Seguem algumas estratégias para facilitar o banho e prevenir quedas:

Assista o
vídeo

Instalação de barras de segurança e apoio próximas ao
chuveiro para facilitar o movimento.
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Cadeira de banho (rodas travadas) ou cadeira com os pés
emborrachados encostada na parede.
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Colocação de tapete de borracha bem fino.

Outras sugestões para facilitar o banho:
• Sabonete acoplado a bucha, fixado a um cordão, ou barra de sabonete dentro de uma meia calça, amarrando
o final da mesma na barra de apoio, ou o uso de sabonete líquido em frascos com válvula, pois facilita a
colocação do sabonete na esponja;
• Luva atoalhada, esponja grande e/ ou escova de cabo longo para lavar as costas e os membros inferiores;
• Troca de box de acrílico/vidro por cortina plástica; pois facilita o acesso da cadeira de rodas e/ou banho;
• Dependendo a situação, os bancos de parede articuláveis também podem ser úteis;
• Para enxugar suas costas, o paciente pode lançar a toalha por cima de um ombro e a seguir pegá-la atrás,
segurar a outra extremidade e tracionar a toalha atravessada nas costas. Repetir o procedimento sobre o outro
ombro.

VESTUÁRIO

Atividade envolve selecionar as roupas de acordo com a hora do dia, com o clima e a ocasião. Vestir-se e despir-se
adequadamente e de maneira sequencial, ajustar e fechar as roupas e sapatos, colocar e retirar dispositivos pessoais,
como próteses e órteses, e os acessórios.

Estratégias como:
• Organize suas roupas antes de colocá-las e se vista sentado;
• Usar roupas confortáveis.

Vestir a parte superior do corpo

Assista o
vídeo

Roupas abertas na frente:
Roupas abertas na frente: posicionar a peça de roupa
(casaco, camisa, etc.) sobre os joelhos com a cavidade da
manga para cima e a própria manga pendendo entre os
joelhos. Inclinar-se para frente nos quadris, colocando o
braço mais afetado na manga. Sentar-se ereto e terminar
de vestir-se.
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Organize suas roupas antes de
colocá-las e vista-se sentado.
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Sugestões para facilitar a independência no momento de se vestir.
• Os botões da frente da camisa podem ser abotoados com apenas uma mão, após treinamento. Para abotoar e
desabotoar a camisa comece pelo último botão. Podem-se substituir botões por velcro;
• Uma alternativa para vestir a camisa de manga comprida de forma independente, é costurar os botões do punho
com fio de lastex e abotoá-los antes de vesti-la;
• Uso de adaptação para vestuário como um gancho para abotoar a roupa;
• Utilize argolas, anéis ou cordões para puxar o zíper;
• Gravata com zíper: uso de gravata com zíper, são mais fáceis de ajustar.

Diferentes opções para o uso do sutiã:
1. Sutiã do tipo nadador.
2. Sutiã com fechamento frontal.
3. Sutiã com fechamento nas costas, porém fecha-se o mesmo, antes de vesti-lo.
Observação: tanto para o uso do tipo nadador, como o normal (fechado antes de vesti-lo), as recomendações são as
seguintes: vestir o sutiã por cima do corpo (como se fosse uma camiseta), introduzindo primeiro o lado mais afetado ou
vesti-lo por baixo e puxá-lo até a cintura e introduzir primeiro o braço mais afetado.
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Vestir a parte inferior do corpo:
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Assista o
vídeo

Bermuda ou calça:
Para vestir bermuda ou calça, recomenda-se sentar-se, para
evitar quedas. O paciente deve estar sentado e a perna mais
afetada cruzada sobre a outra, para colocar a bermuda, a
outra perna é vestida da forma rotineira.

Em pé o paciente passa a bermuda pelo quadril com as duas
mãos.

Vestir as meias:
Calçar meias e sapatos pode ser mais fácil sentado com os
pés apoiados ou cruzando as pernas;
Assista o
vídeo

Ao despir-se:
Tirar a roupa é mais simples que colocá-la. É importante que
o paciente seja capaz de despir-se sozinho e que envolva
todo o corpo na ação.

Devem-se estimular formas alternativas de despir-se.
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Deixar as meias dobradas até o calcanhar. Este procedimento
facilita na hora de calçá-las.
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ALIMENTAÇÃO

Atividade que permite o paciente colocar, arrumar e
trazer a comida até a boca.
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Com o treino funcional diário, poderá recuperar as habilidades para a sua independência:
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Assista o
vídeo

Toalha emborrachada:
Use toalha emborrachada para apoiar o prato, isso permite
que o mesmo não deslize na mesa. Outra opção seria jogo
americano também emborrachado.

Beber num copo:
É importante que a mão mais afetada participe do ato de
beber. Se necessário à outra mão auxilia. Tente envolver a
mão mais afetada nas atividades como, beber líquidos em
um copo ou xícara, como forma de estimular o uso dessa
mão, porque quanto menos o paciente pós-AVC usar a mão
afetada, menos serão as chances de melhora da mesma.

Alimentação:

Beber com xícara de duas alças:
A xícara pode ser segurada com uma ou as duas mãos,
dependendo da quantidade de líquido. Se necessário
realize um suporte externo (com a mão) no cotovelo do lado
mais afetado, para que o mesmo não deslize sobre a mesa.

Talheres:

Prato:
Com relação ao prato, pode ser usado um prato com borda
ou uma borda no prato. A borda no prato pode ser usada
quando não há possibilidade do uso das duas mãos para
alimentar-se. É um anteparo, que permite que os alimentos
sejam colocados no garfo com uma mão só.

Delimitar borda do Prato:
Colocação de fita adesiva com cor contrastante para
delimitar visualmente a borda do prato. Esta sugestão é
necessária somente quando o paciente busca os alimentos
fora do prato, por um déficit de percepção.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Engrossadores de talheres aumentam a empunhadura,
facilitando assim o seu manejo. Pode ser usado tanto com a
mão mais afetada, ou se tiver que se alimentar com a mão
não dominante.
Assista o
vídeo
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Cortar os alimentos:
Para cortar os alimentos existem adaptações que auxiliam
esta ação. Quando a mão mais afetada estiver com os
movimentos marcadamente diminuídos, pode ficar apoiada
sobre a mesa e a outra corta os alimentos. O uso de faca
com lâmina curva, cortador de pizza, permitem cortar os
alimentos com apenas uma mão, pois não é necessário
segurar o alimento que está sendo cortado.

Movimentos da mão mais afetada:
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Se os movimentos da mão mais afetada permitirem,
esta poderá segurar a faca com o seu cabo engrossado,
posicionada na borda do prato, auxiliando assim a colocar
o alimento no garfo.Se houver possibilidade de treinar,
utilizar a mão mais afetada para segurar o garfo, com o cabo
engrossado, para que a outra corte o alimento, como por
exemplo, alimentos mais fáceis de serem cortados, como as
batatas, legumes, pizza, entre outros.
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Limpar a boca:
O paciente deve ser orientado a limpar toda a boca, quando
há alteração de sensibilidade pode não perceber resíduos
de alimentos no lado mais afetado. Sugestão: começar e
terminar no mesmo lugar.

ATIVIDADES

DA VIDA DIÁRIA
Após o paciente ter adquirido independência nas atividades da vida diária (cuidados pessoais), a competência nos
papéis domésticos podem ser incorporados para aumentar os sentimentos de autoestima e eficácia.
É importante que se avalie cuidadosamente o desempenho nas atividades domésticas para determinar:
• Quais atividades podem ser realizadas com segurança;
• Atividades que podem ser realizadas com segurança se forem modificadas ou adaptadas;
• Ações que não podem ser realizadas com segurança e devem ser designadas a outra pessoa.
O retorno a essas tarefas vai depender também daquelas que o paciente precisará realizar, bem como das que gostaria
de realizar. Os valores culturais ou familiares relativos ao membro da família que teve o AVC podem influenciar nas
expectativas dos papéis e o encorajamento, ou não, da independência.
A possibilidade financeira, como instalação de rampas e de corrimão, aquisição de cadeiras de banho e a vontade de
fazer modificações também podem ser determinantes, como a remoção de tapetes, mobília extra, reorganização de
utensílios de cozinha, adequar à altura dos objetos pessoais, entre outros.
Sugestões para algumas tarefas

Administração de medicamentos e a
manutenção da saúde:
Uso de agendas para as consultas e outros compromissos
e dispositivos que auxiliem na administração dos horários
corretos dos medicamentos.
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Restauração da competência nos
papéis domésticos.
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Administração das finanças:
O paciente pode ser capaz de no início lidar com pequenas
quantidades de dinheiro, ou necessitar de retreinamento
nas atividades que requerem administração de dinheiro,
como realizar compras, controlar a sua conta bancária ou
realizar um orçamento.

Preparação de alimentos:
Muitas vezes o paciente necessita de auxílio para realizar
aquelas tarefas que devem ser executadas com as duas
mãos. Pode-se auxiliar o paciente no momento em que
necessite de auxílio ou adequar o ambiente com utensílios
de cozinha que melhorem a função. Uso de descascadores
de legumes com cabos de empunhadura maior.

Tábua de carne:
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Uso de tábua
de carne com revestimento inferior
antiderrapante e com pregos de aço inoxidável, para
estabilizar carnes e legumes para cortá-los.
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Tarefas de organização e limpeza da casa:
Usar um carrinho multiuso de altura confortável para
transportar vários itens de uma vez só.

Ajustes de Objetos:
Ajustar a taboa de passar roupa, para que seja possível
sentar para passar a roupa. Uso de alcançadores para pegar
objetos em locais mais difíceis. Uso de pás e escovas com
cabo longo para juntar o lixo, evita inclinar-se para frente.

MOBILIDADE

NA COMUNIDADE
É comum que as pessoas procurem no seu bairro
quase tudo o que precisam. A internet e os correios
também oferecem recursos valiosos, mas estes
podem ser inacessíveis para alguns e insatisfatórios
em termos de interação social.
A mobilidade inclui deslocar-se como pedestre, de
bicicleta, usar transporte público, dirigir um veículo,
chamar um táxi ou fazer uso de aplicativos de
transporte.
O treino da locomoção (com os diferentes auxílios
de mobilidade que vão desde cadeiras de rodas
até bengalas) pelas ruas mais próximas de onde o
paciente mora. Atravessar a rua com segurança é
necessário e se realiza de forma gradativa.
Deve-se analisar se o ambiente da comunidade e
dos serviços é facilitador, como calçadas rebaixadas,
tempo hábil nas sinaleiras, rampas e elevadores. O
terapeuta ocupacional orienta e treina o paciente
e seus familiares a adquirir confiança através do
enfrentamento nas próprias tarefas na comunidade.
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Alternativas de mobilidade urbana.
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Transporte público:
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O uso do transporte público mais uma vez passa pelo
treino de subir e descer do ônibus, assim como estar
dentro dele de forma segura, procurando os lugares
destinados a pessoas com necessidade especiais
e verificando se na sua cidade há gratuidade para
pessoas com necessidades especiais.
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Motorista com mobilidade reduzida:
Dirigir faz parte do cotidiano dos adultos após um
AVC. Esta é uma meta frequentemente desejada.
Alcançar este objetivo demonstra o quanto se
conquistou a independência. Muitas vezes isso só
é possível com veículo adaptado especialmente
para atender as necessidades de um motorista com
mobilidade reduzida.
Independência com segurança é difícil de ser
resolvida, mas pacientes, familiares e a equipe
devem realizar um balanço para que voltar a dirigir
seja um ato seguro. As recomendações são a
avaliação das funções físicas, visuais, cognitivas
e comportamentais que devem ser realizadas por
diversos profissionais, antes de reassumir a direção.
O paciente pode passar pelo processo de
habilitação especial ou mesmo ser usuário de
automóvel (estados mais graves) para ter direito às
isenções de impostos na compra de um veículo zero
quilómetro. Deve-se solicitar também a credencial
para estacionar nas vagas especiais.

ATIVIDADES

DE LAZER

O envolvimento ativo com o lazer mantém as pessoas
sentindo-se interessadas na vida.

As atividades de diversão e lazer são aspectos que devem ser considerados como essenciais na vida das pessoas pósAVC e o equilíbrio em todas as áreas de desempenho ocupacional é fundamental para o que se considera qualidade de
vida. O envolvimento ativo com o lazer mantém as pessoas sentindo-se interessadas na vida. O terapeuta ocupacional
deve, junto com os familiares, realizar um levantamento das atividades de lazer que o paciente participava e daquelas
que o paciente desejava um dia alcançar.
Deve-se também, realizar um levantamento de recursos comunitários para poder motivar e combinar interesses e
capacidades.
Os objetivos do lazer podem abranger os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•

Usar o tempo livre de maneira significativa;
Desenvolver ou melhorar as habilidades de socialização;
Aumentar os componentes físicos, como força, amplitude de movimentos, coordenação e resistência;
Facilitar os componentes emocionais, como autoestima, confiança e relaxamento;
Melhorar os componentes cognitivos, como manter a atenção e seguir instruções.

Bordar:
Um tipo de lazer pode ser trabalhos manuais, como
pintar ou bordar e existem bastidores que auxiliam a
bordar apenas com uma mão.
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Reintegração social e de atividades de lazer:
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Jardinagem:
As atividades com jardinagem promovem o
bem-estar dos pacientes e podem resolver as
dificuldades de mobilidade ajustando a altura com
caixas elevadas ou suspensas.

Jogar baralho:
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Para as pessoas que gostam de jogar baralho existem
adaptações que mantêm as cartas posicionadas e
dirigidas para o jogador, quando este não pode usar
as duas mãos.
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Turismo de aventura especial:
Outra forma de lazer é participar de grupos que se
organizam para juntos irem ao cinema, teatro, jantares
e dançar. Pode haver serviços na comunidade que
forneçam transporte acessível e acompanhamento
para monitorar a segurança dos participantes.
A disponibilidade de eventos esportivos entre os
quais surf para pessoas com necessidades especiais,
artes marciais, nadar em piscinas aquecidas e
com elevadores especiais auxiliam as pessoas a
manterem ou adquirirem novos esportes.
O turismo de aventura especial tem avançado,
oferecendo equipamentos de segurança no rafting
como coletes salva-vidas, com flutuação na parte
frontal, equipamentos de tirolesa com cadeirinhas
de parapente para garantir que os aventureiros,
sem controle de tronco, mantenham-se na posição
correta durante o percurso. Para realizar trilha, o
paciente deverá contar com monitores treinados no
atendimento a pessoas com mobilidade reduzida.

RETORNO

AO TRABALHO
Retornar ao trabalho refere-se a auxiliar uma pessoa
que teve um AVC a reintegrar-se ao mercado de
trabalho e/ou desenvolver um meio de ganhar a
vida, mas traz também identidade e valor pessoal,
já que estes aspectos estão intimamente ligados
ao papel de cada um como profissional. Quando
não é possível o retorno ao emprego anterior, o
trabalhador pode passar por uma formação que o
auxiliará a encontrar uma nova função de acordo
com as suas possibilidades.
Antes de se preparar para retornar ao trabalho a
recomendação é de uma avaliação das funções
físicas, cognitivas, visuais e comportamentais que
devem ser realizadas por diversos profissionais,
fornecendo assim uma visão da capacidade
funcional. Também se faz necessário avaliar os
requisitos das diversas ocupações e esta avaliação
auxilia para prever o desempenho do trabalhador.
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O benefício do retorno ao trabalho após AVC
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As metas para a preparação para o retorno ao trabalho são:
• Atingir níveis bons em tolerância física e capacidade;
• Maximizar o funcionamento cognitivo e psicossocial;
• Desenvolver comportamentos apropriados no trabalhador;
• Reduzir o medo e aumentar a confiança na retomada do trabalho produtivo;
• Identificar problemas que possam necessitar de colocação em um emprego alternativo.
O retorno bem-sucedido dependerá provavelmente da função adequada em muitos aspectos da vida, não apenas do
desempenho na tarefa no local de trabalho.
O benefício do retorno ao trabalho é por poder estar apto e também ver os resultados dos esforços contínuos de ter se
reabilitado.
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Se informar sobre a lei de cotas 8213/91 para a inclusão e contratação de pessoas com deficiências no mercado de
trabalho. Desde que foi criada, estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devam destinar de 2% a 5% das
suas vagas para pessoas com deficiência.
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PSICOLOGIA

COMPROMETIMENTO
EMOCIONAL E
COGNITIVO
Quando uma pessoa sofre
um AVC, ela está sofrendo
um dano no cérebro.
Assista o
vídeo

Ao falarmos de AVC precisamos pensar em
Sistema Nervoso e em Cérebro. São eles que
possibilitam que as pessoas se movimentem,
tenham sensações, vivam emoções e raciocinem.
Quando uma pessoa sofre um AVC, acontece
um dano no cérebro. Isso quer dizer que, no
lugar onde ocorre o AVC há a destruição de
células cerebrais, causando o dano ou a lesão,
e, dependendo de onde é esta lesão ou com
que outros lugares do cérebro ela se comunica,
problemas ou sequelas diferentes ocorrerão.
Apesar das sequelas físicas serem as mais
reconhecidas depois de um AVC, a doença
também é capaz de produzir outros prejuízos
graves a ponto de impedir que a pessoa
gerencie sua vida ou retorne ao trabalho, por
exemplo. Desse modo, além dos problemas
físicos, a pessoa pode apresentar as sequelas ou
alterações cognitivas, os distúrbios emocionais
e as alterações comportamentais, que podem
ser divididos didaticamente através de duas
grandes categorias distintas: comprometimentos
cognitivos e comprometimentos emocionaiscomportamentais.
Assista o
Comprometimento Cognitivo
vídeo
Responsável por qualquer coisa que fazemos, o cérebro é um órgão extremamente especializado, pois é ele quem gerencia
o funcionamento do nosso corpo, bem como as habilidades necessárias para entendermos e interagirmos com o mundo
externo. Tais habilidades são encabeçadas pelas chamadas funções cognitivas, que são representadas, principalmente,
pelas capacidades de: atenção, memória, planejamento, organização e tomada de decisão, percepção e noção de espaço e
comunicação.
A camada mais externa do cérebro, que recobre os hemisférios cerebrais, é chamada de córtex cerebral e é a maior responsável
pelas funções cognitivas. Um AVC, pela obstrução ou pelo rompimento de um vaso sanguíneo (artéria cerebral), compromete
o tecido cerebral adjacente àquele vaso (perto ou ao redor do vaso sanguíneo), fazendo com que as células cerebrais que
compõem o tecido morram. Essas células são responsáveis por algumas funções, as quais ficarão comprometidas ou perdidas
depois da lesão. Depois de um AVC, portanto, as funções cognitivas podem apresentar alterações importantes, de forma isolada
ou combinada, comprometendo a funcionalidade e o desempenho do indivíduo nas atividades comuns à rotina.
O grau de alteração observado vai depender, essencialmente, da(s) área(s) lesada(s) no cérebro e está diretamente relacionado
ao nível de adaptação requerido tanto ao indivíduo como às pessoas do seu convívio.
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Prejuízos físicos e emocionais
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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ATENÇÃO
Caso Clínico
Fernanda, 45, trabalhava em um escritório movimentado e, portanto, era acostumada a realizar inúmeras tarefas ao
mesmo tempo e a concentrar-se mesmo nos ambientes mais agitados e barulhentos. Após sofrer um AVC, ela mantevese por um período em casa, onde seus familiares a notaram mais distraída e tendo dificuldades para focar e permanecer
envolvida nas atividades que participava como auxiliar no preparo de uma refeição, ou acompanhar alguma conversa
em um círculo social de amigos. Quando alguma informação nova lhe era dada, como o horário que a carona para
levá-la a uma consulta chegaria, elas eram dificilmente fixadas por ela, justamente pela desatenção, que piorava se
houvessem outros estímulos no ambiente, como a televisão ligada ou uma conversa ao fundo.
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A todo instante nosso cérebro recebe inúmeras informações, o que exige dele a habilidade de filtrar os estímulos mais
relevantes daquilo considerado menos relevante. Se isso não ocorresse, nenhuma atividade seria possível! A facilidade
e a intensidade com que isso é realizado é que vai indicar a capacidade de atenção do indivíduo, ou seja, a capacidade
de se concentrar em alguma coisa.
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Após um AVC, é comum que a pessoa experimente déficits neste domínio cognitivo, especialmente após a fase aguda
(fase mais recente após o AVC), o que gera dificuldades no processo de execução de várias atividades importantes,
como dirigir e trabalhar, causando erros e distrações; e, inclusive, em processos mais nobres como a aprendizagem,
já que, ao não ser possível focar a atenção em uma tarefa, ela não será processada e consolidada adequadamente de
maneira que possa ser resgatada e utilizada no futuro.
As dificuldades ligadas à atenção mais comuns após um AVC são:
• Dificuldade para isolar estímulos internos ou externos, tornando-se pessoas facilmente suscetíveis a distrações;
• Dificuldade para manter o foco em uma única atividade específica, como assistir televisão ou ler um jornal;
• Dificuldade para dividir a atenção em inúmeras tarefas ao mesmo tempo, como conversar enquanto serve-se de
água;
• Dificuldade para deslocar rapidamente a atenção de uma atividade para outra, como também para retomar a
atividade de origem após interrupções (por exemplo, ter que atender uma ligação telefônica no momento que está
assistindo televisão e depois demorar para se concentrar novamente no programa);
• Dificuldade para acompanhar, simultaneamente, falas rápidas e raciocínios complexos;
• Dificuldade para distinguir informações em círculos sociais em que há várias pessoas falando ao mesmo tempo e
em ambientes com muito barulho ao fundo.
Orientações aos familiares:
• Ser paciente e estar disposto a repetir as informações, caso seja necessário;
• Fornecer informações em locais silenciosos e dividi-las em pequenas partes;
• Expressar informações e ideias de forma simplificada e objetiva: “ir direto ao ponto”, “falar pouco com linguagem
simples”;
• Inverter frases negativas, tornando-as positivas. Exemplo: invés de dizer “não se esqueça disto”, dizer “lembre-se
disto”;
• Atentar-se para a velocidade e tom da fala, evitando falas rápidas demais ou entonação de irritabilidade;
• Pedir para a pessoa que teve AVC repetir e/ou anotar as informações fornecidas mais relevantes de forma a auxiliála na seleção e na fixação dos conteúdos;
• Realizar um questionamento por vez, evitando misturar assuntos;
• Procurar atividades que sejam do agrado da pessoa e limitar a duração destas.
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MEMÓRIA
Caso Clínico
Ivone, 60, foi vítima de um AVC que, dentre outras sequelas, afetou sua memória. Assim, ela passou a ter dificuldades
para lembrar-se das coisas que já havia feito no dia, bem como das tarefas a fazer. Por conta disso, seu neto começou
a perceber que ela costumava repetir alguma atividade que já havia concluído, como arrumar a casa mais de uma vez,
e que esquecia, com frequência, de tomar suas medicações e lembrar de algum compromisso.
Ivone também tinha o hábito de guardar objetos e dinheiro em lugares que, pouco tempo depois, já não se recordava
mais, tornando-a cada vez mais dependente da supervisão dos seus familiares.

No geral, as memórias mais antigas, ou remotas, costumam ter mais chances de permanecerem preservadas após o
acometimento da doença. Em contrapartida, a memória recente, que está relacionada a fatos imediatos da vida, como
recordar o que almoçou no dia ou o quê foi dito no noticiário na televisão, tende a ser mais suscetível a danos após o
AVC. A memória de curto prazo mantém temporariamente na mente pequenas quantidades de informação por períodos
curtos de tempo. Já a memória de longo prazo consegue armazenar a informação por longos períodos de tempo, senão
por toda a vida. Perdas na memória de curto prazo estão basicamente relacionadas à falhas no processo de recepção
e armazenamento temporário das informações fornecidas pelo meio ambiente, no nosso banco de dados mentais. Isso
resulta no rápido desaparecimento de tais informações o que acaba impedindo, por exemplo, a capacidade de recordar
novos fatos que acabaram de acontecer.
A memória de curto prazo mantém por alguns segundos ou minutos a informação em nossa mente, possibilitando
o fluxo de aprendizagem de novos conteúdos e, por consequência, a formação de novas memórias de longo prazo.
Prejuízos na capacidade atencional, ou seja, na capacidade de concentração do indivíduo, estão intimamente atrelados
às dificuldades de memória, já que acabam gerando ainda mais obstáculos no processo de seleção e fixação dos
materiais mentais que de fato serão úteis e importantes no futuro. Muitas vezes a pessoa que sofreu um AVC se queixa
de estar esquecida, mas este esquecimento pode estar relacionado a um prejuízo atencional subjacente. A pessoa está
bem distraída, e com isso acaba não conseguindo reter a informação na memória de curto prazo, e então não se lembra
das informações. Por exemplo, a pessoa está com a carteira na mão e a guarda em uma gaveta enquanto pensa em
outra coisa sem se dar conta. Depois não consegue se lembrar de onde colocou a carteira! Em outros casos, a pessoa
consegue armazenar a informação na memória de longo prazo, mas não consegue “buscar” esta informação quando é
necessário, mostrando um prejuízo na memória de longo prazo.
Outro tipo importante de memória que também pode ser afetada após um AVC é a chamada memória de trabalho.
A memória de trabalho, ou memória operacional, envolve a capacidade de manipular mentalmente informações
necessárias para a execução de uma determinada tarefa, como por exemplo, gravar “de cabeça” algum número de
telefone desconhecido para, em seguida, discá-lo e ligar para alguém; manter na mente e compreender informações
necessárias para o raciocínio e para a aprendizagem. Pessoas que sofreram um AVC podem apresentar prejuízo neste
tipo de memória e serem incapazes de executar tarefas ainda mais essenciais no dia a dia, como manter-se em uma
conversa sem se perder no assunto, tomar vários medicamentos corretamente e preparar refeições.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

A memória é o processo mental responsável pela integração, armazenamento e recuperação das informações. Um AVC
é capaz de causar prejuízos nessas habilidades mentais, que podem se manifestar de diferentes formas.
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As dificuldades mais comumente ligadas à memória depois de um AVC são:
• Dificuldade para recordar rostos, nomes de pessoas, lugares e objetos;
• Dificuldade para recordar informações recém-transmitidas;
• Dificuldade para lembrar-se do que fez, do que estava prestes a fazer, ou do quê deveria fazer e de como fazer;
• Dificuldade para recordar compromissos importantes, como o retorno ao médico, ou um evento familiar esperado;
• Dificuldade para recordar a data atual;
• Dificuldade para recordar-se do local que foi guardado determinado objeto e inclusive dinheiro.
Orientações aos familiares:
• Estimular a pessoa a anotar tudo o que precisa fazer e ativar alarmes no telefone celular para sinalizar o momento
em que as tarefas devem ser realizadas. Caso não seja capaz de ler ou escrever, manter um local da casa que
inspire a lembrança através de “dicas”, como expor objetos que auxiliem na recordação das atividades;
• Estimular a execução de tarefas importantes de forma imediata, sem postergar;
• Criar uma rotina no dia a dia e ser fiel à mesma: tudo sempre na mesma hora, ordem e jeito;
• Estabelecer um local em que a pessoa possa se dirigir para verificar as atividades e compromissos do dia, e as
informações que precisa se lembrar: por exemplo, um cartaz preso na porta da geladeira ou um quadro branco, o
qual contém os horários e atividades que devem ser realizadas no dia e informações pontuais como “Maria foi ao
supermercado. Saiu às 10 horas. Volta às 11horas e 30 minutos”.
• Manter a arrumação da casa tanto quanto for possível, preservando o hábito de deixar os objetos nos mesmos
locais. Por exemplo, ter um local destacado para guardar objetos importantes, como uma caixa vermelha na estante
da sala, onde é sempre guardada a carteira da pessoa que sofreu AVC;

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

• Todos os dias, estimular a marcação no calendário do dia da semana, do mês e do ano;
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• Diante de perguntas repetitivas, escrever em um papel ou quadro, caso seja possível, tanto a questão formulada
pela pessoa, como a resposta já fornecida anteriormente e posicioná-lo em lugar visível;
• Dar preferência para um porta-medicamentos com divisórias para cada dia da semana;
• Jogar baralho, dominó, damas, montar quebra-cabeças, etc.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

FUNÇÕES
EXECUTIVAS
Caso Clínico
Augusto, 39, após receber alta hospitalar devido a um AVC, voltou para casa onde vive com a esposa, Laura, e o filho
de poucos meses. Laura notou que seu marido demorava para realizar as atividades mais simples do dia a dia, como
tomar banho e fazer um café, aparentando ter “esquecido” os processo de como fazê-las e necessitando de constante
lembrança e orientação. Em relação ao filho, Augusto era acostumado a auxiliar a mulher com os cuidados rotineiros
com o bebê, porém, hoje, apresenta dificuldades até para trocar as fraldas sem ajuda, o que deixou Laura preocupada
em relação à ideia de retornar ao trabalho e deixar o filho do casal sob a supervisão do seu marido.

Além do mais, as funções executivas compreendem as capacidades de tomada de decisão, fazer a previsão das
consequências das ações realizadas e de alterar as respostas em razão de possíveis mudanças na demanda do meio,
tendo em vista uma melhor adequação. Todas essas habilidades podem ser afetadas após um AVC, dando a impressão
de que estas pessoas são desorganizadas, impulsivas, que desistem facilmente do que estão fazendo e que necessitam
de auxílio constante de outras pessoas para administrar a rotina de vida diária. Características estas que refletem
prejuízos no autogerenciamento e na qualidade do convívio em comunidade.
As dificuldades ligadas às funções executivas mais comuns após um AVC são:
• Dificuldade para apresentar iniciativa na execução de atividades, necessitando do incentivo de outras pessoas;
• Dificuldade para manter e concluir ações;
• Dificuldade para programar-se com antecedência para compromissos, como por exemplo, chegando atrasados,
esquecendo-se de levar o material necessário;
• Dificuldade para realizar atividades da vida diária como a própria higiene, mudar o canal da televisão, fazer compras
no supermercado e cozinhar refeições;
• Dificuldades para executar as funções do trabalho;
• Dificuldade para expor ideias e concluir raciocínios, podendo apresentar fala desorganizada e desconexa;
• Dificuldade para controlar a impulsividade, apresentando baixa tolerância com espera e necessidade de
recompensas imediatas (baixo controle inibitório);
• Dificuldade para se adaptar de maneira flexível às mudanças que ocorrem no cotidiano (inflexibilidade cognitiva).
Orientações aos familiares:
• Encorajar a participação da pessoa nas atividades práticas de casa;
• Elaborar um checklist contendo as principais atividades a serem feitas no dia, apresentadas em ordem de execução;
• Fragmentar uma atividade em pequenas etapas para simplificar a sua execução e evitar o cansaço, assim como
fornecer o passo a passo necessário para a conclusão de cada etapa;
• Fornecer pistas que auxiliem a pessoa a realizar uma determinada tarefa com mais autonomia, como por exemplo,
expor todos os ingredientes de uma receita no balcão antes do seu preparo;
• Propor jogos silenciosos, como os de raciocínio lógico, estratégia e adivinhação;
• Música e movimento: incentivar a pessoa a repetir sons e ritmos;
• Incentivar a prática de atividades como meditação e esportes;
• Estimular a manipulação com dinheiro, realizando operações simples de adição, subtração, divisão e multiplicação.
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As funções executivas são um conjunto de processos mentais complexos e superiores responsáveis pela regulação de
habilidades intelectuais, emocionais e sociais, voluntárias, que permitem a interação do indivíduo com o ambiente de
maneira adaptada. Através delas podemos organizar o comportamento para solucionar problemas complexos, planejar,
aprender e organizar novas informações, formar conceitos e buscar sistematicamente fatos memorizados. Umas das
maiores características das funções executivas é a capacidade de planejamento, organização e produção de ações
voltadas a objetivos específicos. Ou seja, a capacidade de saber o passo a passo correto para realizar e concluir uma
atividade com êxito, por mais simples que ela seja, como escolher a roupa a vestir no dia, por exemplo.
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PERCEPÇÃO
VISUOESPACIAL
Caso Clínico
José, 51, após ter sofrido um AVC, tentou retomar o mais rápido possível a vida de antes da doença. Assim, ao notar
que a sua condição física o permitia dirigir, resolveu voltar ao seu trabalho como motorista de van escolar, algo que
já realizava há 20 anos. Ao fim da primeira semana, buscando e levando as crianças para a escola, a esposa de José
havia percebido arranhões e pequenas batidas do lado esquerdo da lataria do veículo que ele conduzia, porém, quando
questionado a respeito, José não sabia dizer como eles surgiam e colocava a culpa em outros motoristas.
Pouco tempo depois, os pais das crianças começaram a reclamar do seu serviço, preocupados com a segurança de
seus filhos. E foi quando José e a esposa notaram que algo estava errado.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Percepção é o nome dado à habilidade de processar os fenômenos que são captados pelos nossos órgãos do sentido
e atribuir uma interpretação a eles, a partir dos nossos arquivos de vivências anteriores. Um dos sentidos humanos que
mais gera dados perceptivos é a visão (percepção visuoespacial), sendo ela responsável por grande parte da nossa
tomada de consciência a respeito do mundo e de nós mesmos.
Após um AVC, a capacidade perceptiva como um todo, e, mais especificamente, a capacidade perceptiva visuoespacial,
pode ser afetada, o que deve ser compreendido como um fenômeno neurológico e não como algo proveniente de um
déficit no órgão sensorial propriamente dito, como por exemplo, no olho.
Algumas das consequências mais
conhecidas na habilidade perceptiva visuoespacial após um AVC, envolvem: a diplopia, que é uma condição capaz de
produzir uma experiência visual duplicada dos objetos, causando mal-estar e tontura; a agnosia visual, que traduz a
incapacidade de reconhecer objetos e rostos, mesmo de coisas e pessoas que são familiares ao indivíduo; a negligência
visual, que faz com que a pessoa não preste atenção no que é captado pelo campo perceptual oposto à lesão, mais
comum no campo perceptual esquerdo, desconsiderando elementos do ambiente onde está inserida e, inclusive, não
considerando ou não estando consciente da metade do corpo (hemicorpo oposto à lesão), a chamada heminegligência;
e a hemianopsia, alterações no campo visual que permitem ao indivíduo apenas captar imagens do mundo externo
através da metade direita ou esquerda do campo de visão de um ou ambos os olhos
As dificuldades mais comuns ligadas à percepção visuoespacial após um AVC são:
• Dificuldade para desempenhar tarefas rotineiras como vestir-se, maquiar-se e preparar refeições pela percepção
visual distorcida ou insuficiente de si mesmo e do ambiente;
• Dificuldade para concluir informações a respeito de objetos, como tamanho, profundidade e volume e interagir com
os mesmos (por exemplo, abrir uma jarra e servir-se de água);
• Dificuldade de orientação em relação à lateralidade (direita e esquerda), bem como para discernir distâncias de um
ponto ao outro;
• Dificuldade para identificar e manejar obstáculos, como desviar de um móvel ou de uma pessoa em movimento;
• Dificuldades para executar habilidades manuais.
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Orientações aos familiares:
• Prezar por ambientes organizados, expondo de forma prática os objetos mais utilizados no dia a dia;
• Possibilitar a criação de estratégias compensatórias para facilitar a identificação de objetos, como por exemplo,
armazenar utensílios de cozinha ou de cunho pessoal em caixas coloridos para facilitar o reconhecimento das
funções exercidas por tais utensílios e acessá-los mais rapidamente;
• Auxiliar a pessoa a “relembrar” e “reconstruir” uma consciência corporal e espacial mais ampla, sobrepujando a
negligência espacial:
• Estimular a atenção da pessoa para o lado do corpo “negligenciado”, frequentemente o lado esquerdo,
relembrando-a verbalmente a direcionar sua atenção para objetos e membros do corpo;
• Direcionando a atenção da pessoa para as informações e o que acontece no cômodo do lado afetado,
fazendo com que ela tenha de “ultrapassar” a negligência;
• Sugerir à pessoa que execute ações com o lado afetado, como segurar objetos leves e não cortantes pode
ser benéfico;
• Proporcionar iluminação adequada nas ambiências da casa e dos locais que o indivíduo costuma frequentar, a fim
de otimizar o encontro e a interação com os objetos e pessoas;
• Remover ou realocar obstáculos potencialmente perigosos, como mesas de centro e luminárias, a fim de evitar
acidentes;

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

• Procurar um profissional Terapeuta Ocupacional* para a avaliação, tratamento e estimulação do quadro.

*Demais orientações sobre o tema, vide página 57.
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COMUNICAÇÃO
Caso Clínico
Carlos, 61, sofreu um AVC no hemisfério esquerdo do cérebro, em áreas responsáveis pela linguagem, que, no seu
caso, gerou a perda da habilidade de compreender as outras pessoas. Assim, durante a internação e mesmo após alta
hospitalar, seus amigos e familiares notavam que ele verbalizava frases que aparentavam não ter sentido e que não
tinham a ver com os assuntos conversados.
Mesmo que eles tentassem corrigi-lo ou explicar mais devagar o que estavam comunicando, Carlos continuava a
responder de forma que parecia não ter significado lógico. A impressão que dava, era que ele acreditava estar falando
corretamente e inclusive apresentava irritação por não ser compreendido.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

A comunicação* é a base da interação humana e se dá, primordialmente, pela linguagem verbal. Envolve a compreensão
do que é falado, a noção do significado das palavras, a capacidade de nomear objetos, a capacidade de compreender
figuras de linguagem e de processar inferências, além da escrita e da leitura. Após um AVC a pessoa acometida pela
doença pode apresentar alterações importantes nessa habilidade cognitiva, sendo uma delas a afasia.
A afasia envolve a linguagem* em suas formas receptiva e expressiva. Pode ser dividida, de forma simplificada, em dois
grandes grupos: as afasias de expressão, na qual a pessoa têm as habilidades de compreensão geralmente preservadas,
porém está com a capacidade de exteriorizar suas ideias e pensamentos prejudicada; e as afasias de compreensão,
na qual a pessoa é capaz de expressar-se, entretanto suas habilidades de entender e interpretar as mensagens do
meio externo estão prejudicadas. Tanto as afasias de expressão, quanto as afasias de recepção/compreensão, são
condições em que a qualidade da comunicação é afetada, variando em diferentes graus de comprometimento: de
uma dificuldade leve até a total incapacidade. A pessoa que sofreu AVC também pode apresentar uma combinação
simultânea das características da afasia de expressão e de compreensão, repercutindo em obstáculos consideráveis no
seu relacionamento com as pessoas e na sua independência.

*Demais orientações sobre o tema, vide página 39 e 40.
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COMPROMETIMENTOS
EMOCIONAISCOMPORTAMENTAIS
São geradoras de danos imensuravelmente impactantes à
vida e à saúde do indivíduo.

Dentre
os
comprometimentos
emocionaiscomportamentais mais conhecidos após um AVC,
estão a depressão, ansiedade, apatia, labilidade
emocional e mudanças na personalidade. Todas
essas condições podem ocorrer de forma isolada ou
combinada, imediatamente após o AVC ou tempos
depois da alta hospitalar. Elas são geradoras de
danos imensuravelmente impactantes à vida e à
saúde do indivíduo, causando prejuízos no trabalho e
nos convívios social e familiar, além de influenciarem
negativamente no processo de reabilitação.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Além das alterações cognitivas secundárias ao
AVC, a doença também pode causar sequelas e
perturbações de ordem emocional-comportamental,
que ocorrem tanto pela lesão neurológica
propriamente dita (causas biológicas), como por
uma reação apresentada pelo indivíduo ao ter
que lidar com inúmeros estressores, como perdas,
medos, tristezas e desafios psicologicamente
desorganizadores (causas psicossociais).

Assista o
vídeo
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DEPRESSÃO
Caso Clínico
João, 55 anos, foi vítima de um AVC que atingiu principalmente as áreas
cerebrais responsáveis pelo movimento do corpo. Assim, atualmente, João
não é capaz de dar continuidade ao seu negócio de fabricação e venda
de pães, da mesma forma que costumava. Com a perda do seu papel de
“provedor principal”, João desenvolveu sentimentos de inutilidade em
relação a si mesmo e começou a demandar excessivamente dos cuidados
dos familiares.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Rapidamente, João apresentou mudanças no humor e alterações de
comportamento, tornando-se irritável, triste e menos sociável. Desmotivado
em relação a sua recuperação, João passou a não ir ao centro de reabilitação
física onde realizava tratamento, expressando pessimismo em relação ao seu
futuro e desinteresse completo por viver.

86

A depressão pode matar,
mas tem tratamento!
A literatura científica já
comprovou a eficácia da
associação da psicoterapia
(tratamento psicológico) e
da terapia medicamentosa
(tratamento com
medicação antidepressiva).
Por isso é imprescindível
incentivar ou até
proporcionar a procura do
paciente pelos profissionais
Psicólogo e Médico
Psiquiatra

A depressão é o distúrbio emocional mais comum desenvolvido após um AVC,
atingindo aproximadamente 33% das pessoas no primeiro ano após o evento
da doença. Ela é caracterizada por sentimentos de tristeza, pessimismo e
autodesvalorização e pode ocorrer devido à lesão cerebral causada pelo
AVC, em regiões cerebrais responsáveis pelo controle emocional, ou como
um fenômeno psicológico que acontece em resposta às mudanças drásticas
na vida do indivíduo, como a perda da autoimagem, do trabalho, e do papel
social e familiar.
Seja qual for a sua origem, a depressão pode ocorrer independentemente da
gravidade do AVC, atingindo pessoas de ambos os sexos, de todas as idades
e com diferentes históricos de vida. No geral, a depressão se manifesta de
forma mais clara após a fase de internação hospitalar, quando o indivíduo
se torna mais consciente de como a(s) sua(s) incapacidade(s) adquiridas
pode(m) afetar ou prejudicar as atividades que realizava na vida cotidiana. De
qualquer forma, acredita-se que a partir de duas semanas do evento do AVC
o indivíduo já pode experimentar os primeiros sinais e sintomas do transtorno,
sendo eles persistentes e não temporários.
A depressão é uma doença que pode durar meses, anos, ou a vida inteira,
e pode se manifestar em diferentes graus de intensidade: leve, moderado e
grave. Trata-se de um uma condição séria e potencialmente incapacitante,
relacionada a um pior prognóstico para as pessoas sobreviventes de AVC, ou
seja, indicando uma pior expectativa de evolução, pois ela contribui para o
desenvolvimento ou para a piora de prejuízos na funcionalidade do indivíduo.
A depressão, portanto, pode facilitar o aparecimento de outras doenças e a
lentificação do processo de reabilitação, acarretando pior qualidade de vida
e possibilidade de óbito prematuro (menor expectativa de vida).

As principais características da depressão são:
• Tristeza intensa;
• Desesperança;
• Sentimentos de inutilidade;
• Falta de prazer nas atividades que faz;
• Falta de interesse no mundo a sua volta;
• Problemas para dormir (sono em excesso ou menos horas de sono);
• Problemas com o apetite (apetite aumentado ou reduzido);
• Pouca energia ou muita agitação;
• Baixa autoestima;
• Dificuldade para se concentrar;
• Sentimento de culpa;
• Preocupação excessiva;
• Pensamentos sobre morte (ideação suicida).
Orientações aos familiares:
• Ser honesto e dividir com a pessoa o fato de ter percebido mudanças no seu humor e no comportamento, mostrando
disponibilidade para conversar sobre o assunto;

• Não culpar a pessoa. Lembrar que a depressão é uma doença e não uma escolha;
• Não menosprezar os sinais de mudança comportamentais e de rebaixamento do humor, achando que se trata de
algo temporário e naturalmente reversível;
• Incentivar o autocuidado;
• Proporcionar momentos de prazer, incentivando atividades e conversas que a pessoa com depressão tenha
interesse, a fim de estimular bons sentimentos e bons pensamentos;
• Criar uma rede de apoio para o indivíduo, com pessoas que demonstrem empatia, afeto e acolhimento;
• Identificar o período do dia que os sintomas depressivos se agravam e procurar estar próximo da pessoa, propondo
atividades que desviem positivamente a atenção dela.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

• Demonstrar interesse em relação à pessoa, perguntando como ela se sente;
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ANSIEDADE
Caso Clínico
Ana, 46 anos, acordou numa manhã com dificuldades para se levantar da
cama devida fraqueza no braço e na perna do lado direito do corpo. Depois
de receber o devido socorro, foi constatado que Ana foi vítima de um AVC
enquanto dormia. Já em casa, após alta hospitalar, ela começou a apresentar
crises emocionais diárias, ao anoitecer, que lhe indicava que a hora de dormir
se aproximava. Assim, Ana relatou sensações desagradáveis, como coração
acelerado, falta de ar e pensamentos insistentes de que algo de ruim iria
acontecer a ela.

EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO CUIDADO E À REABILITAÇÃO PÓS-AVC

Por conta da insônia noturna, Ana passou a dormir durante a maior parte do
dia, o que afetou toda a rotina de vida dela e dos seus familiares.
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A ansiedade, em doses apropriadas, é considerada uma reação normal do
ser humano, sendo ela um mecanismo criado pelo nosso organismo para
nos preparar para as condições adversas do meio. Entretanto, a ansiedade,
quando excessiva, pode deixar de ser uma resposta adaptativa “boa” e se
tornar uma doença séria, altamente limitante.

A ansiedade tem
tratamento!
A associação da
psicoterapia e da terapia
medicamentosa tem
eficácia comprovada. É
imprescindível incentivar
ou proporcionar a busca
pelos profissionais
Psicólogo e Médico
Psiquiatra.

A ansiedade, enquanto distúrbio pode surgir como uma resposta à exposição
a situações traumáticas e que tenham sido geradoras de estresse e
sofrimento. O medo relacionado a acontecimentos futuros e a preocupação
aparentemente desproporcional (exagerada) em relação a situações
geralmente vistas como banais são algumas das características da ansiedade.
Assim, atividades simples como sair de casa para ir ao mercado ou ficar
sozinho em casa por um período de tempo tornam-se amedrontadoras, a
serem evitadas a qualquer custo. Infelizmente, é comum a ocorrência de
distúrbios de ansiedade depois de um AVC, podendo vir acompanhado
da depressão ou como um sintoma dela. Trata-se de uma condição não
intencional (a pessoa “não faz de propósito”) e que foge do controle racional
da pessoa, exigindo muita compreensão e apoio.

As principais características da ansiedade são:
• Pensamentos insistentes sobre preocupações;
• Medo e nervosismo constantes;
• Sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim consigo ou com os outros;
• Inquietação;
• Dificuldade para se concentrar;
• Irritabilidade;
• Problemas para dormir;
• Sensações corporais: aceleração do coração, boca seca, tremores, dificuldade para respirar, sensação de
sufocamento, calor, desconforto no estômago, tensão muscular;
• Sensação de morte iminente.
Orientações aos familiares:
• Não minimizar as reações de ansiedade (“não é nada”), por mais que estas ocorram diante de coisas que para a
maioria das pessoas não representem nenhuma ameaça, como participar de um jantar com parentes;
• Não repreender a pessoa diante de uma crise e dizer que ela está “exagerando”;
• Não julgar. Deve-se encarar o distúrbio de ansiedade como algo sério e não como uma tentativa de obter atenção
ou de esquivar-se de compromissos ou atividades comuns à rotina;
• Não forçar situações que provoquem ansiedade sem o consentimento da pessoa;

• Compreender que ansiedade não é sinônimo de birra, falta de coragem ou fraqueza;
• Diante de uma crise, providenciar acolhimento (por exemplo, abraçar e não abandonar a pessoa) e incentivar a
pessoa a respirar fundo algumas vezes.
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• Ofertar companhia para realizar alguma tarefa que pareça ser geradora de ansiedade, demonstrando apoio e
consideração;
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APATIA
Caso Clínico
Bento, 65 anos, sofreu um AVC que atingiu as regiões cerebrais responsáveis pela expressão e regulação do
comportamento emocional, as áreas pré-frontais. Durante a fase hospitalar, Bento, que era conhecido por ser uma
pessoa ativa, afetuosa e alegre, passou a se comportar de forma mais “distante”, aparentando indiferença a tudo.
Inicialmente, os familiares acreditavam que Bento estava apenas sofrendo o choque emocional de ter tido um AVC e
de ter de lidar com a internação. Entretanto, mesmo após a alta hospitalar, Bento demonstrava não se afetar ou não se
interessar pelas coisas, tornando-se uma pessoa menos participativa na rotina familiar.
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A apatia é o nome dado ao distúrbio emocional caracterizado pela falta de iniciativa e espontaneidade, que faz com
que a pessoa demonstre passividade, falta de interesse e pouca reatividade aos eventos. Esta condição pode estar
relacionada à depressão, ou ser consequência da lesão deixada pelo AVC nas regiões responsáveis pela regulação do
comportamento e da expressão emocional.
Pessoas com o distúrbio de apatia podem aparentar estar desatentas, sendo capazes de passar horas sentadas sem
fazer nada e olhando para o mesmo lugar fixamente. Também podem passar por insensíveis, uma vez que não parecem
se afetar ou reagir da forma socialmente esperada diante de acontecimentos que normalmente desencadeariam
respostas de espanto, alegria ou tristeza.
Do ponto de vista da reabilitação, a apatia pode representar um grande empecilho no processo de recuperação,
já que o indivíduo não esboçará motivação e nem empenho para cumprir as tarefas terapêuticas. Sob o ponto de
vista familiar e social, a apatia também pode ser um distúrbio muito desafiador para lidar, já que o indivíduo afetado
dificilmente expressará interesse ou empatia em relação às pessoas do entorno e aos esforços dispendidos por elas,
desencadeando nestas sentimentos como frustração e desvalorização, que podem ser perigosos para a saúde dos
vínculos e até para a qualidade do cuidado prestado.

As principais características da apatia são:
• Aspecto de indiferença a estímulos emocionais e/ou físicos;
• Falta de expressividade e reatividade (aspecto de desânimo constante);
• Pouca ou nenhuma demonstração de afeto, tanto positivos como negativos;
• Falta de disposição e atitude para iniciar tarefas;
• Aspecto de desânimo constante;
• Impossibilidade de iniciar diálogos ou de realizar questionamentos;
• Tendência à imobilidade;
• Movimentos com aspecto lentificado;
• Tendência à precariedade do autocuidado e ao isolamento.
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Orientações aos familiares:
• Entender que a pessoa não está “fazendo corpo mole” e que ela não está sendo “preguiçosa”;
• Entender que apatia não é sinônimo de falta de amor ou de consideração;
• Criar situações sociais simples que envolvam a participação da pessoa com apatia;
• Incentivar o movimento, proporcionando atividades que eram do agrado da pessoa e que são possíveis de serem
realizadas após o AVC;
• Incentivar a participação do indivíduo na rotina diária, realizando orientações ao longo do dia sobre as tarefas que
necessitam ser realizadas;
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• Incentivar o autocuidado, como fazer a barba e escovar os dentes.
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LABILIDADE
EMOCIONAL
Caso Clínico
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Eliane, 38, sofreu uma AVC no tronco cerebral. Assim que seu quadro de saúde se estabilizou, seus familiares perceberam
que ela se mostrava muito “sensível” a tudo, apresentando crises de choro e crises de riso diante das menores coisas
ditas ou feitas. Por mais que essas crises durassem poucos segundos, elas se manifestavam numa intensidade muito
forte, como se Eliane realmente estivesse hora muito feliz, hora muito triste, o que perturbava seus familiares. Entretanto,
ao questioná-la sobre o que estava acontecendo, Eliane não sabia explicar o porquê de estar reagindo desta forma,
como se isso se tratasse de algo que estava fora do seu controle.

92

A labilidade emocional é um distúrbio que se caracteriza por reações explosivas - e geralmente imprevisíveis e
repentinas - de choro, raiva, agressividade, riso e crises de ansiedade. Após um AVC ela pode se manifestar através do
chamado Transtorno da Expressão Emocional Involuntária (TEEI), que é justamente uma condição que surge a partir de
um trauma ou doença neurológica em áreas específicas no cérebro e que é marcada, principalmente, pela manifestação
de respostas de choro e/ou de riso que pouco tem a ver com o real estado emocional da pessoa (por exemplo, pode
estar se sentindo bem, porém apresentar crise súbita de choro) ou com as situações vividas (por exemplo, crise de riso
em pleno velório).
As principais diferenças entre o TEEI e outros distúrbios, como depressão e transtorno bipolar, são que a labilidade
emocional apresentada nestas outras condições é condizente ao humor real da pessoa (chora porque está triste; ri
porque está feliz), além de durar mais tempo. Devido às dificuldades de ajustamento social geradas pelo TEEI é comum
observar nesses indivíduos o desenvolvimento de ansiedade e isolamento, sinais que indicam prejuízos nítidos na
qualidade de vida.
As principais características do TEEI são:
• Crises de riso ou de choro passageiras, com duração de segundos ou minutos;
• As crises causadas pelo TEEI podem ocorrer várias vezes ao dia, a qualquer hora e em qualquer ambiente (tendência
a provocar situações embaraçosas);
• Expressões emocionais exageradas (por exemplo, chora muito com uma notícia comum do noticiário) e
descontextualizadas (por exemplo, ri durante uma reunião importante);
• A expressão emocional apresentada tem pouca ou nenhuma relação com o humor verdadeiro do indivíduo;
• O indivíduo é capaz de reconhecer seu comportamento como inadequado, porém incapaz de voluntariamente
revertê-lo;
• Refletem uma reação que a pessoa normalmente não teria antes do surgimento da condição neurológica;
• O indivíduo afetado pode sentir-se culpado, estranho, envergonhado e relutante a interagir com as outras pessoas.

Orientações aos familiares:
• Não pedir para a pessoa controlar-se e parar de rir ou de chorar;
• Não pedir para a pessoa “ser menos exagerada”;
• Não abandonar a pessoa durante uma crise, ou ignorá-la;
• Não demonstrar reações fortes caso presencie uma crise, pois, do contrário, elas poderiam agravar o choro ou o
riso da pessoa;
• Praticar a distração também pode ser útil, como mudar o assunto conversado, pedir para a pessoa focar sua atenção
em outra coisa, ou pedir para a mesma respirar mais calma e profundamente;
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• Ser acolhedor e paciente.
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MUDANÇAS NA
PERSONALIDADE
Caso Clínico
Antônio, 57, foi vítima de um AVC que atingiu a região cerebral chamada de tálamo. Antônio é casado com Sandra, sua
esposa há 25 anos. Durante todo este tempo ele já era conhecido pelo seu comportamento ciumento e irritável, porém,
após ser atingido pela doença, essas características que antes eram contidas ficaram extremamente intensificadas,
fazendo com que Antônio desconfiasse, inclusive, que sua esposa estava o traindo com qualquer pessoa que se
aproximasse ou interagisse com ela.
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Apesar de não representar um perigo real à Sandra, já que ele também possuía sequelas físicas importantes causadas
pelo AVC, Antônio começou a realizar ameaças que atentavam contra a vida de sua companheira, gerando medo e
apreensão familiar em relação à convivência com ele.
Outra sequela que pode ocorrer depois de um AVC é a mudança de personalidade, que, como o próprio nome sugere,
envolve alterações na forma em que a pessoa costumava ser e agir. Isso pode ocorrer devido à lesão no cérebro nas
áreas responsáveis pelo processamento e regulação dos sentimentos e comportamentos, fazendo com que a pessoa
passe a adotar escolhas, atitudes e expressões não características dela ou, ainda, que passe a manifestar de maneira
muito mais intensa o seu jeito prévio de ser.
Assim, alguém extremamente sociável e calmo pode, por exemplo, se tornar uma pessoa retraída e agressiva após o
AVC; ou alguém que já tinha tendência a apresentar comportamentos impulsivos e intolerantes antes da doença passe
a manifestá-los mais intensamente, colocando sua vida e a de terceiros em risco. Algo importante a salientar sobre este
distúrbio é que a pessoa tende a manter o novo padrão de comportamento no seu dia a dia, se tornando, em grande
parte das vezes, irreconhecível àqueles com quem convive. Isso faz com que a forma que a família e amigos estavam
acostumados a lidar com a pessoa antes do AVC não seja mais eficaz, exigindo uma adaptação integral.

As principais características das mudanças na personalidade são:
• A pessoa pode manifestar um jeito de ser totalmente oposto ao que tinha antes do AVC (por exemplo, antes da
doença era calmo e passivo e depois da doença torna-se impaciente e agressivo);
• Mais comumente a pessoa pode apresentar intensificação dos seus traços de personalidade prévios, como se
estivessem exagerados (por exemplo, alguém que já era nervoso e irritável, se torna ainda mais nervoso e irritável);
• Dificuldade ou incapacidade da pessoa notar e reconhecer as alterações na sua personalidade.
As principais características das mudanças na personalidade são:
• Observar os gatilhos que normalmente desencadeiam as respostas de personalidade alterada e/ou exagerada,
como cansaço, estresse e a vivência de situações específicas;
• Não confrontar as reações da pessoa e sugerir uma pausa para distraí-la positivamente daquilo que desencadeou
a reação indesejada;
• Procurar apoio de outros familiares: lidar com mudanças de personalidade é algo muito difícil para enfrentar sozinho
e inclusive pode representar um perigo para o cuidador nos casos em que a pessoa afetada se torna agressiva;
• Não confrontar as reações da pessoa;
• Incentivar de maneira pacífica a pessoa na tomada de consciência sobre suas ações e sobre as consequências
desta sobre a dinâmica de vida.
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Nem sempre as alterações expostas anteriormente surgirão isoladamente. Aliás,
dificilmente ocorrerão desta forma. Devido à proximidade das regiões cerebrais ou à forte
conexão entre os processos cerebrais de diferentes regiões, ou, ainda, devido ao impacto
psicológico e social gerado por alguns tipos de comprometimento, o que pode ser mais
observado, na verdade, é a mistura das sequelas cognitivas e emocionais-comportamentais
(por exemplo, ocorrência simultânea de problemas de memória e depressão).
A fim de apoiar a saúde da pessoa que apresenta esses tipos de sequelas após um AVC,
bem como daqueles que participam do seu convívio diário, foram sugeridas orientações
gerais à família e aos cuidadores.
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ORIENTAÇÕES GERAIS À
FAMÍLIA E AOS CUIDADORES
REFERENTES AOS
COMPROMETIMENTOS
COGNITIVOS E EMOCIONAISCOMPORTAMENTAIS
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Estas orientações estão listadas adiante e podem ser úteis para orientar o manejo e a compreensão da situação vivida:
• Não encarar o(s) distúrbio(s) apresentado(s) pelo indivíduo como uma reação de alguém que se “entregou” à
doença, ou como sinônimo de fraqueza ou “loucura”;
• Não encarar o(s) distúrbio(s) apresentado(s) como uma afronta pessoal ou como algo feito de propósito para
“chamar a atenção”;
• Expressar incentivo, apoio e compreensão;
• Evitar críticas;
• Prezar por ambientes não conflituosos;
• Encorajar a pessoa a participar das tarefas cotidianas, por menores que sejam como arrumar a própria cama e
dobrar a roupa para guardar, inspirando sentimentos de utilidade e valor;
• Ser paciente: os primeiro seis meses após a doença costumam serem os mais difíceis, pois é um período de
adaptações intensas, não apenas para o indivíduo, mas também para as pessoas que convivem com ele;
• Evitar o isolamento social, tanto seu, como o da pessoa que sofreu AVC;
• Manter-se ativo: encontrar atividades para realizar junto com a pessoa que sofreu AVC, e que estejam adequadas
às limitações impostas pela doença, com intuito de aproximar vínculos e viver momentos agradáveis fora da rotina;
• Participar de grupos de apoio (presenciais ou online), tanto voltados para a família, como para a pessoa que sofreu
o AVC;
• Reservar um tempo para cuidar de si e realizar atividades exclusivamente do seu gosto, sozinho ou com outras
pessoas;
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• Reconhecer suas próprias limitações e priorizar a sua saúde mental. Assim, procurar ajuda de um profissional
Psicólogo para auxiliá-lo(a) na busca pela aceitação e adaptação aos novos desafios, pode ser muito benéfico.
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E, O MAIS
IMPORTANTE:
valorizar os comprometimentos cognitivos e
emocionais-comportamentais como questões
de saúde, que necessitam de tratamento e
reabilitação profissional, da mesma forma que
os comprometimentos físicos, nutricionais e de
linguagem, por exemplo.

Na fase hospitalar, que compreende o período de internação do indivíduo, os
comprometimentos citados envolvendo tanto as funções cognitivas, como as emocionaiscomportamentais, podem não ter se estabelecido totalmente, tornando-se pouco ou nada
observáveis. É principalmente na fase domiciliar, ou seja, na fase em que o indivíduo
retorna para sua casa e que é confrontado com a sua rotina de vida (trabalho, família,
amigos) que as dificuldades tendem a surgir ou se tornar mais evidentes, necessitando de
um atendimento e cuidado especializado.
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AJUDA PROFISSIONAL:
O PAPEL DA
NEUROPSICOLOGIA
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A área profissional mais adequada para atender as demandas desenvolvidas pelas sequelas cognitivas, emocionais e
comportamentais depois de um AVC é a Neuropsicologia. O papel do neuropsicólogo, nessas situações, é de identificar
de forma sistematizada os prejuízos neurológicos deixados pela doença, através da avaliação com instrumentos
de testagem validados e padronizados; definir o potencial de melhora; e criar um plano de reabilitação a partir do
estabelecimento de metas possíveis e graduais, que são personalizadas às necessidades do indivíduo e de sua família.
O objetivo da avaliação neuropsicológica, tanto precoce, na fase aguda, quanto depois da alta hospitalar, é favorecer a
retomada - ou pelo menos a maior aproximação possível - do padrão funcional apresentado pelo indivíduo antes do AVC.
Para isso, lança-se mão de técnicas de reabilitação cognitiva (neuropsicológica) e de manejo das sequelas constatadas,
visando a melhora da qualidade de vida não apenas do indivíduo, mas também das pessoas do seu convívio diário.
Nos casos em que se verifica inviabilidade para de fato recuperar determinadas habilidades e funções atingidas pelo
AVC, a Neuropsicologia ainda pode se fazer útil, através do fornecimento de estratégias compensatórias que auxiliam
na adaptação do indivíduo e da sua família (por exemplo, para aqueles que apresentam déficits na memória, orientar a
ativação de alarmes com lembretes no telefone celular para sinalizar o momento e o quê deve ser realizado), e do apoio
emocional e de orientações para o manejo do comportamento.
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Por fim, é importante ressaltar que devido à alta complexidade do AVC enquanto doença e das suas sequelas - que
como já exposto vão além das questões biológicas -, o profissional Neuropsicólogo geralmente necessitará atuar
em conjunto com outros profissionais, com especial destaque para: o Médico Neurologista, para analisar exames de
imagens e identificar lesões que possam estar intimamente ligadas aos comprometimentos exibidos pelo indivíduo,
além de fornecer terapia medicamentosa quando necessário; o psicólogo clínico, que será o responsável por realizar a
“reabilitação psicológica” nos casos em que se verifica viabilidade cognitiva para tanto, através da psicoterapia (processo
que auxiliará na aceitação das perdas e na adaptação à doença, fazendo com que o indivíduo lide melhor com os seus
sentimentos e pensamentos em relação a si e à vida); o médico psiquiatra, que em alguns casos se faz necessário para
orientar o uso de medicação para melhor controle do humor e comportamento; além de outros profissionais que com
frequência são imprescindíveis, como Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista e Fonoaudiólogo.
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