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Introdução: A doença cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas ao redor do globo a cada ano. No Brasil o 
acidente vascular cerebral (AVC) vem sendo a principal causa de internações, mortalidades e incapacidades. O grau 
de recuperação do paciente com seqüelas de AVC pode depender da habilidade do cuidador. O tratamento realizado 
ainda na fase hospitalar é imprescindível para diminuir o risco de possíveis complicações e incapacidades decorrentes 
do AVC, assim como a atuação conjunta dos profissionais da saúde e demais pessoas ligadas diretamente a esses 
pacientes. Assim surge a presença de grande importância da fisioterapia no cuidar visando a reabilitação: cuidador 
familiar. Objetivo: Verificar o conhecimento dos cuidadores de pacientes de AVC no ambiente hospitalar através do 
questionário da cartilha do cuidador. Método: Este artigo caracterizou-se como um estudo experimental, não proba-
bilístico, analítico, quantitativo e explicativo. Com CAAE: 30211514.9.0000.5168. Foi realizado no Hospital Municipal de 
Santarém, nas enfermarias da Clinica Médica e Cirúrgica tendo como público alvo os cuidadores de pacientes interna-
dos com diagnóstico de AVC no período de julho a agosto de 2014. Ao todo foram 7 pacientes e  19 cuidadores já que 
em média houve 2 a 3 cuidadores para cada paciente. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se questionário de 
avaliação da cartilha que consiste em perguntas referentes à qualidade, entendimento e aceitação da cartilha. O pes-
quisador responsável passou ao cuidador através de palestras e cartilha os protocolos a serem seguidos, que consiste 
em mudança de decúbito, adequação no leito e transferências. Análises dos dados foram feitos através do aplicativo 
Microsoft Excel 2013, Biostat 5.3, Teste de Shapiro- Wilk e Teste Qui- quadrado. Resultado: Apenas 7 dos 19 cui-
dadores responderam o questionário. Com a analise dos dados verificou-se que (78,94%) não tinham conhecimento 
sobre a doença, (94,73%) não receberam orientação de nenhum profissional da saúde, (89,47%) não tinham experiên-
cia no ato de cuidar (63,16%) sentem-se preparados para exercer tal função, (71,43%) não tinha conhecimento sobre 
posicionamento no leito, (57,14%) conseguiram compreender a cartilha, (71,43%) declarou sentir mais segurança para 
cuidar do paciente tendo a cartilha, (100%) classificaram a cartilha como boa e recomendariam para outros cuidadores. 
Conclusão: A utilização da cartilha educativa para preparação dos cuidadores desses pacientes foi considerada 
uma ferramenta útil, necessária, acessível, e de baixo custo. Esta cartilha teve grande aceitação e auxiliou os cuida-
dores aprenderem e pôr em prática o modo correto do posicionamento no leito, transferências e AVD’s. 
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