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INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresenta elevados índices de incidência e prevalência e é uma 

das doenças crônicas mais comuns no Brasil e no mundo. A maioria dos indivíduos acometidos por essa doença 

apresentará alguma incapacidade. Ainda são escassas as informações sobre o perfil funcional e de saúde dos 

indivíduos pós-AVC que utilizam a atenção primária do sistema único de saúde (SUS). Conhecer este perfil é o primeiro 

passo para a oferta de cuidados integrais e continuados, como preconizado pela Linha de Cuidados em AVC. 

OBJETIVO: Determinar o perfil funcional e de saúde de todos os indivíduos pós-AVC usuários de uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) situada no distrito sanitário Venda Nova, da cidade de Belo Horizonte/MG. MÉTODOS: Projeto 

aprovado pelo COEP/UFMG/SMSA/BH (CAAE14038313.4.0000.5149). A partir de registros dos prontuários e de visitas 

domiciliares, foram coletados dados referentes à condição de saúde e assistência recebida da UBS, fatores pessoais e 

ambientais, funcionalidade e incapacidade, organizados segundo estrutura da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Foram utilizados testes e instrumentos comumente empregados na 

avaliação de indivíduos pós-AVC. Análises descritivas foram realizadas. RESULTADOS: Todos os indivíduos pós-AVC, 

residentes na área de abrangência das UBS, que estavam na fase crônica pós-AVC e que concordaram com a 

participação voluntária foram incluídos no estudo (n=20). Observou-se que os indivíduos utilizaram os serviços da UBS 

principalmente para renovar receita de medicamento (90%) e para consulta com algum profissional da saúde (90%). 

Todos os indivíduos informaram que não receberam informações sobre cuidados relacionados ao AVC, apesar da 

maioria (85%) considerar importante receber tais informações. A maioria apresentou doenças associadas como a 

hipertensão arterial (80%), déficit visual (75%) e teste positivo para suspeita de depressão (56%). Metade apresentou 

alteração da mobilidade funcional (50%), alteração do equilíbrio (50%) e a maioria apresentou comprometimento motor 

variando de severo (42%) a marcante (26%), autopercepção de saúde razoável (69%) e percepção dos fatores 

ambientais como obstáculos. CONCLUSÃO: Conclui-se que os indivíduos avaliados têm incapacidades crônicas 



importantes, apresentando necessidades em saúde que requerem atenção multidisciplinar e contínua. Porém, a maioria 

teve o cuidado à saúde direcionado a práticas medicalizantes, não teve acesso a práticas relacionadas à educação em 

saúde, mesmo sendo usuários do SUS da área de abrangência de uma UBS com características favoráveis para 

atender o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e guias clínicos. DESCRITORES: Acidente Vascular Cerebral; 

Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública.


