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Introdução e objetivos: Após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) as
deficiências motoras são prevalentes, necessitando de reabilitação
fisioterápica. Na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde (AP/
SUS), os fisioterapeutas fazem parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF). O objetivo deste estudo foi descrever o perfil de atendimento
fisioterápico do NASF aos indivíduos pós-AVC usuários da AP/SUS, tendo
como referência duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Belo
Horizonte/MG.

Métodos: Os prontuários de todos indivíduos pós-AVC usuários das UBS e
identificados por seus profissionais da área da saúde como tendo diagnóstico
de AVC na fase crônica foram analisados. Com o reconhecimento de
palavras-chave, realizou-se análise de frequência das condutas praticadas
pelo fisioterapeuta. Em seguida, os indivíduos foram avaliados quanto à
auto-percepção de saúde e incapacidade (Escala Modificada de Rankin).

Resultado: Dos 90 indivíduos identificados pelos profissionais, 75
realmente tinham sido acometidos por AVC (16,67% identificados de forma
equivocada pelos profissionais) e, destes, 68 foram incluídos (70,78±15,54
anos de idade e 71,20±74,26 meses pós-AVC), a maioria avaliou sua saúde
como razoável ou ruim (60%) e apresentou incapacidade moderada/
moderamente severa (51,47%). Apenas 45,59% dos prontuários apresentava
registro de assistência por qualquer profissional do NASF e 36,76%
especificamente com registro do fisioterapeuta. Dos atendimentos
fisioterápicos, 96,88% foram em domicílio e as condutas foram: orientação
(92%), avaliação(72%), tratamento(44%), acompanhamento(48%),
encaminhamento (24%).

Discussão e conclusão: Apesar de ser o profissional do NASF com
atendimento mais frequente,a minoria dos prontuários apresentava registro
de atendimento pelo fisioterapeuta.Os atendimentos ocorreram,
predominantemente, em domicílio, revelando que a prática profissional
pautou-se em atendimentos individuais.A grande quantidade de orientação



ilustra que a fisioterapia na AP/SUS contempla o empoderamento (indivíduo/
família).Equívocos na identificação dos indivíduos e ausência de registro de
avaliação devem ser revistos.
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