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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das
doenças crônicas mais comuns. A maioria dos indivíduos acometidos pelo
AVC apresenta alguma incapacidade e, portanto, esta doença deve ser
prioridade na saúde pública. Ainda não se conhece o perfil funcional e de
saúde dos indivíduos pós-AVC que utilizam a atenção primária do sistema
único de saúde (SUS). Portanto, o objetivo deste estudo foi determinar o
perfil de saúde e funcional de indivíduos pós-AVC usuários da atenção
primária do SUS.

Métodos: Todos os indivíduos na fase crônica pós-AVC,usuários de duas
Unidades Básicas de Saúde(UBS) de Belo Horizonte/MG (distrito sanitário
Norte e Nordeste), foram avaliados. Pelos registros dos prontuários e visitas
domiciliares, foram coletados dados referentes à condição de saúde e
assistência recebida das UBS, aos fatores pessoais e ambientais. Testes
padronizados foram utilizados para avaliar funcionalidade, incapacidade
(Escala de Depressão Geriátrica, Escala de Fugl-Meyer, Escala Modificada
de Ashworth, Teste do Esfigmomanômetro Modificado, Mini-Mental, Escala
de Equilíbrio de Berg, ABILHAND, Teste de Velocidade de Marcha Natural/
Máxima, Timed-‘Up-and-Go’) e qualidade de vida (SS-QOL).

Resultado: Foram avaliados 68 indivíduos:54,33% utilizaram os serviços da
UBS para renovar receita de medicamento, 54,41% não apresentaram
registro no prontuário de atendimento pelo NASF, 63,24% especificamente
sem registro de atendimento pelo fisioterapeuta, e 79,9% afirmaram não ter
recebido informações sobre cuidados relacionados ao AVC, apesar de 85,6%
acreditarem ser importante receber tais informações. A maioria com
doenças associadas, como a hipertensão arterial (80,45%), teste positivo
para suspeita de depressão (63,95%), comprometimento motor severo/
moderado (70,35%), alteração da mobilidade funcional (54,35%), baixa
qualidade de vida e percepção dos fatores ambientais como obstáculos.



Discussão e conclusão: Os indivíduos apresentaram incapacidades
crônicas importantes, com necessidades em saúde que requerem atenção
multidisciplinar e contínua. Porém, a maioria teve o cuidado à saúde
direcionado a praticas medicalizantes, não apresentou registro de
atendimento dos profissionais do NASF e nem acesso a práticas
relacionadas à educação em saúde, contrariando as recomendações da
Linha de Cuidados em AVC do Ministério da Saúde e dos guias clínicos.
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