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Introdução e objetivos: 
Em indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular Encefálico (AVE) as deficiências 
motoras são muito prevalentes e, comumente, motivo de encaminhamento aos 
serviços de reabilitação, principalmente a fisioterapia. Melhoras funcionais e na saúde 
em geral são obtidas quando os indivíduos pós-AVE recebem atenção continuada. Na 
atenção básica (AB), principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, a 
reabilitação é realizada pelos profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família), dentre estes o fisioterapeuta. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 
descrever o perfil de atendimento fisioterápico do NASF aos indivíduos pós-AVE 
usuários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Belo Horizonte.  

 
Métodos: 
Estudo aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA-Belo Horizonte (CAAE- 
14038313.4.0000.5149), no qual os prontuários de todos indivíduos com AVE (n=44, 
69,23±13,12 anos e 67,00±66,52 meses de AVE) usuários da UBS e identificados 
pelas equipes foram analisados para que os registros realizados pelo fisioterapeuta do 
NASF fossem detectados. A partir do reconhecimento de palavras-chaves, realizou-se 
análise de frequência das condutas fisioterápicas identificadas.  
 
Resultado: 
Dos 44 prontuários analisados, somente 36,4% (n=16) apresentavam registro de 
atendimento fisioterápico do NASF. De um total de 35 atendimentos realizados, 94,2% 
foram em domicílio e 5,8% na própria UBS. Foram identificadas as seguintes práticas 
realizadas pelo fisioterapeuta: orientação (93,8% dos casos), avaliação fisioterápica 
(87,5% dos casos), tratamento fisioterápico (50% dos casos), acompanhamento, que 
incluiu 3 ou mais atendimentos (37,5% dos casos), encaminhamento a outro serviço 
ou para acadêmicos de fisioterapia da UFMG (18,8% dos casos) e encaminhamento a 
outro profissional do NASF (12,5% dos casos). 
 
Discussão e conclusão: 
A minoria dos prontuários de indivíduos com AVE apresentava registro de atendimento 
pelo fisioterapeuta do NASF. Os atendimentos, na maioria, ocorreram em domicílio, o 
que revela que a prática do fisioterapeuta do NASF pauta-se em atendimentos 
individualizados. A orientação, realizada na maioria dos atendimentos, ilustra que na 
AB há um foco no empoderamento (indivíduo/família) dos cuidados com a saúde. O 
acompanhamento foi prática pouco frequente, apesar de ser estabelecido em guias 
clínicos que indivíduos pós-AVE devem ser acompanhados pelo menos uma vez por 
ano pela equipe de reabilitação.  
 


