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Introducao: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e de incapacidade adquirida mundialmente. A
relevância do seu impacto se deve à prevalência, morbidade e mortalidade associadas. Aproximadamente 30% dos pacientes sofrem com
grave declínio funcional e psicológico decorrentes da incapacidade, que também repercutem no contexto familiar.

Objetivos: Analisar a importância do apoio da família na reabilitação motora, na qualidade de vida e na auto percepção de melhora de
pacientes com sequelas pós AVE.

Método: Trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa, por meio de entrevista, cujo conteúdo foi analisado
pela técnica de Bardin, realizado com pacientes adultos de ambos os sexos acometidos por AVE isquêmico e hemorrágico, que estavam
em tratamento ambulatorial em clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Caruaru-PE, de janeiro a março de
2017. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) com
o número CAAE: 60345416.9.0000.5203, e com base nos princípios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) para pesquisa com seres humanos

Resultados: Participaram do estudo 33 indivíduos, geralmente cuidados por seus filhos. Observou-se que a dependência está relacionada
à perda da capacidade funcional, do trabalho, da autoestima e, de certo modo, da dignidade diante da família e da sociedade. A
necessidade de ajuda de outros faz parte do cotidiano da pessoa que se apresenta incapaz e, muitas vezes, para realizar as atividades
antes feitas de forma independente, precisam contar com apoio de terceiros. Assim, muitos se tornam inseguros, com a percepção de ser
um incômodo na vida dos que os ajudam, gerando culpa, medo e angústia, que dificultam o processo de reabilitação.

Conclusão: Pode-se compreender que o apoio familiar é um agente fundamental no processo de reabilitação do indivíduo acometido de
acidente vascular encefálico."
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