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Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda principal causa de morte, sendo mais 

frequente em pessoas de meia idade e idosos, tendo como fatores de riscos hipertensão arterial sistêmica, 

sedentarismo, má alimentação, uso de tabaco e bebidas alcóolicas (TELES; GUSMÃO, 2012). Os 

sobreviventes acabam ficando dependente de cuidados para as atividades básicas e instrumentais de vida 

diária, onde muitas vezes o cuidador que se responsabiliza pelo cuidado é um membro familiar 

(FERNANDES; ANGELO, 2016). Por meio de Visita Domiciliar (VD) o enfermeiro pode esclarecer as 

dúvidas do cuidador, por meio de orientações em relação ao cuidado (ANDRADE, et al., 2017). Objetivo: 

Validar um instrumento de visita domiciliar para acompanhamento das necessidades de informação de 

cuidadores familiares de pacientes após AVC. Metodologia: A validação do instrumento de visita 

domiciliar para acompanhamento das necessidades de informação de cuidadores familiares de pacientes 

após AVC consistirá por meio de grupo focal, com enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Estratégias Saúde da Família (EFS) do município de Taquara-RS. A avaliação da concordância entre os 

especialistas será realizada pela Escala Likert para cada item de cada necessidade de cuidado até que seja 

atingido o nível de concordância de 75%.  O grupo focal acontecerá por meio de dois a três encontros. 

Resultado: O estudo encontra-se em fase de projeto de pesquisa, em que as coletas de dados serão feitas a 

partir do segundo semestre de 2017, com término previsto para dezembro de 2017. Conclusão: Essa 

pesquisa poderá oferecer aos enfermeiros condutas de intervenção educativas direcionadas as necessidades 

de informações dos cuidadores de pacientes após AVC. Espera-se que o instrumento de acompanhamento 

das necessidades de informação de cuidadores familiares de pacientes após AVC, possa diminuir as dúvidas 

dos cuidadores e melhorar a qualidade de vida dos pacientes após AVC. 
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