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Introducao: As principais diretrizes do cuidado ao Acidente Vascular Encefálico (AVE) ressaltam a importância da realização do
tratamento de reabilitação desde a fase aguda como mecanismo de melhores resultados funcionais para todos os pacientes, independente
do grau de incapacidade.

Objetivos: Descrever as características clínicas de pacientes com AVE que receberam tratamento fisioterapêutico num hospital de
Florianópolis-SC e identificar o tempo médio de internação e o tempo para início do acompanhamento fisioterapêutico hospitalar desses
pacientes.

Método: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC (CAAE 39720814.3.0000.0118).
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, transversal, quantitativo, realizado em um hospital público, referência em neurologia. No
período de janeiro a dezembro de 2017 internaram 323 indivíduos com diagnóstico de AVE. Foram incluídos na análise, todos os
indivíduos com diagnóstico clínico de AVE, que receberam atendimento fisioterapêutico no hospital. Nos prontuários foram coletados
dados sociodemográficos como: gênero, idade; e características clínicas, como: tipo de AVE (isquêmico ou hemorrágico), presença de
comorbidades, Escala de Rankin de Incapacidade, lado parético, número de atendimentos fisioterapêuticos realizados, data da internação,
da avaliação fisioterapêutica e da alta hospitalar ou óbito. Os dados foram analisados através de estatística descritiva pelo software SPSS
21.0.

Resultados: Receberam prescrição de fisioterapia durante a fase hospitalar, 34% (111/323) dos indivíduos internados com AVE.
Participaram do estudo 111 indivíduos, com idade de 67,3±13,3 anos, a maioria foi de mulheres (59,5%), com hemiparesia a direita
(53%), 90% apresentavam AVE isquêmico na fase aguda e somente 7 pacientes não apresentavam comorbidades associadas. Referente
aos níveis de severidade, 87% dos pacientes apresentaram incapacidade moderada a severa. O tempo de internação variou de 1 a 57 dias,
58% dos pacientes receberam prescrição de fisioterapia com mais de 72 horas de internação hospitalar e foram realizados em média
5,3±4,5 atendimentos por paciente.

Conclusão: Embora, a maioria dos indivíduos hospitalizados com AVE apresentem incapacidade de moderada a severa, apenas um terço
recebe prescrição médica para a realização de tratamento fisioterapêutico. Apesar das diretrizes indicarem o início da fisioterapia, assim
que possível clinicamente, a maioria dos pacientes iniciou com mais de 72 horas de AVE."
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