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O Acidente Vascular Cerebral - AVC é uma patologia neuromotora de caráter isquêmico ou 
hemorrágico, portanto, está relacionada ao sistema circulatório em decorrência da obstrução 
e/ou rompimento de vasos sanguíneos. Em ambas as situações podem ocorrer a perda de 
neurônios, paralisia das funções cerebrais no lado do cérebro que foi lesionado e uma série de 
consequências e sequelas. Configura como principal causa de morte e incapacitação, 
ocupando a 2ª posição no ranking dos problemas de saúde pública. A fisioterapia é utilizada 
para o tratamento de ambos os casos, nas fases aguda (ainda em período hospitalar, horas após 
a estabilização do quadro) e pós-aguda (após a alta do paciente e por tempo indeterminado). 
Neste aspecto, o objetivo dessa análise temática foi identificar artigos que exemplifiquem e 
descrevam a importância do fisioterapeuta no cuidado aos pacientes portadores de AVC. A 
metodologia consistiu numa pesquisa por artigos online, na base de dados Scielo, usando as 
palavras-chave: Fisioterapia, pacientes, acidente vascular cerebral; Adotou-se como critérios 
de inclusão: artigos científicos publicados em língua portuguesa ou publicações 
disponibilizadas pelos órgãos governamentais e reguladores sobre o tema, publicados entre 
2014 e 2019. Como critérios de exclusão, foram adotados: teses, dissertações, resumos de 
congressos, anais, editoriais, comentários e opiniões e artigos de reflexão; artigos relativos à 
experiência de outros países que não o Brasil. Dos 43 artigos encontrados na plataforma 
Scielo, três foram aplicados à pesquisa, considerando os critérios de inclusão adotados. Diante 
da análise temática proposta, os artigos selecionados apresentaram exemplos e descreveram 
práticas intervencionistas do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes pós AVC, 
apresentando estratégias para reintegrar o paciente às suas atividades de vida diária, reduzindo 
as consequências secundárias e o risco de casos reincidentes, além de melhorar a qualidade de 
vida. Assim como integrar as práticas fisioterapêuticas ao que preconizam o Ministério da 
Saúde no Manual de Rotinas para atenção ao AVC, minimizando os riscos desses pacientes 
desenvolverem quadros de depressão por repercussão das etapas de restabelecimento dos 
movimentos e das atividades cotidianas. 
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