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Introducao: As condições de saúde de maior impacto epidemiológico, como o acidente vascular encefálico (AVE), são acolhidas pela
atenção básica, onde as ações de reabilitação vêm ganhando espaço. Entretanto, ainda não estão claras as possibilidades que as equipes
de atenção básica têm para contribuir para a reabilitação dos indivíduos com AVE.

Objetivos: Descrever o cuidado com enfoque na reabilitação da pessoa com AVE, na atenção básica, no município de Florianópolis.

Método: Trata-se de um estudo descritivo, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC sob o parecer nº
1.993.810, que consistiu na aplicação de um questionário com os profissionais das equipes da Saúde da Família (n = 117) e do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (Nasf) (n = 62). A seleção dos participantes foi realizada por conveniência e o questionário foi aplicado em
formato impresso e eletrônico, de acordo com a preferência dos sujeitos. Junto aos questionários, os participantes preencheram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram avaliados por estatística descritiva e as respostas das questões abertas foram
organizadas em categorias.

Resultados: A taxa de resposta dos questionários foi de 66,8%. Foram encontradas fragilidades em relação ao registro de usuários do
território que tiveram AVE. Os profissionais também relataram pouco uso de diretrizes clínicas, comunicação deficiente com a equipe
hospitalar e desconhecimento de um papel de liderança na condução de ações de reabilitação na atenção básica. Os participantes não
consideraram adequada a disponibilidade de serviços de reabilitação para a população de usuários com AVE na rede de atenção e
identificaram que a reabilitação acontece nas estruturas de atenção secundária.

Conclusão: Os resultados possibilitaram descrever características da reabilitação do AVE no município e sinalizaram que a rede de
atenção pode avançar na aproximação dos profissionais com a temática e na comunicação dos pontos de atenção, favorecendo a
compreensão de que a atenção básica é um espaço rico às ações de reabilitação."
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