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As doenças arterosclerótica se originam nas artérias carótidas, localizadas no 
pescoço, impedem a condução de oxigênio pelo sangue ao cérebro, o que pode 
ocasionar se não tratada a tempo, um Acidente Vascular Cerebral (AVC), assim 
também chamada de ataque cerebral ou derrame cerebral. Dados epidemiológi- 
cos da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que os Acidentes Vascula- 
res Cerebrais (AVC); são atualmente a terceira maior causa de morte natural e a 
primeira de incapacitação física e mental. No Brasil, a taxa de mortalidade por aci- 
dentes cérebro-vasculares supera 74%. Em indivíduos acima de 60 anos de ida- 
de, o derrame cerebral é causado em 80% das vezes por eventos isquêmicos, ou 
seja, falta de fluxo sangüíneo ao cérebro (OMS, 2003). Diante da relevância do 
estudo, a temática estudada retrata a necessidade de estar se buscando o apri- 
moramento e a qualificação, cada vez mais do conhecimento científico, com vis- 
tas à melhoria na assistência de enfermagem, fornecendo resolutividade e eficá- 
cia na assistência a ser prestada. Objetivando assistir com eficácia a assistência 
ao cliente vitima de Acidente Vascular Cerebral. Este estudo foi realizado no Hos- 
pital Geral do Estado, localizado na cidade de Salvador, capital da Bahia, em meio 
ao período de Estagio Extracurricular Supervisionado II, do 8º semestre do curso 
de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza. Nele realizamos um 
estudo de caráter sistemático e holístico, de um cliente internado na Clinica Cirúr- 
gica A da referida instituição, onde estão alocados pacientes com trauma neuroló- 
gico, que foram submetidos ou não a procedimento cirúrgico. A escolha pelo cli- 
ente ocorreu mediante o fato do cliente em questão, ser vitima de Acidente Vascu- 
lar Cerebral Hemorrágico, internado há 3 meses, apresentando-se com histórico 
de doença hipertensiva, além da complexidade e da responsabilidade do trata- 
mento de enfermagem ao cliente escolhido. A coleta de dados do cliente escolhi- 
do foi realizada com consentimento dos familiares, tendo como método de coleta, 
a entrevista e pesquisa no prontuário e excesso do mesmo. O trajeto metodológi- 
co do estudo tomou como base o processo da Sistematização da Assistência em 
Enfermagem, com base no Artigo 2º e 3º da Resolução do COFEN – 272/2002, 
que direciona as etapas do processo de implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem – SAE. Assim, a um complexo estudo teórico, basea- 
do na assistência e desenvolvimento do trauma neurológico, processo que teve 
como inicio o levantamento teórico da doença, trazendo conceitos, fisiopatologia, 
manifestações clinicas, diagnóstico e tratamento, seguido da parte assistencialis- 
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ta de enfermagem, pelo histórico, evolução, exames realizados e diagnóstico de 
enfermagem, utilizando um quadro comparativo das prescrições de enfermagem 
e justificando-as, com base na Taxonomia da NANDA, concluindo com um plano 
de alta e considerações finais. 
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