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INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado a principal causa de
incapacidade na população adulta, apresentando elevada incidência e prevalência em razão dos altos
índices de sobrevivência. Aproximadamente, 22% dos indivíduos com sequelas de AVC necessitam
de auxílio para marcha, 26% são dependentes na realização de atividades de vida diária e 65%
apresentam limitação funcional relacionada ao membro superior. OBJETIVO: Propor um
protocolo para padronizar, elencar e catalogar os procedimentos realizadas pela equipe de
fisioterapia, no âmbito hospitalar, na assistência a pacientes acometidos por Acidente Vascular
Cerebral. MATERIAL E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura com
dados obtidos a partir de artigos científicos sobre assuntos pertinentes ao AVC e à abordagem
fisioterapêutica diante do paciente diagnosticado com essa condição. O período de publicação dos
artigos ficou compreendido entre 2000 a 2020, sendo a busca realizada nas plataformas SciELO e
PubMed e, dos artigos encontrados na busca inicial, apenas 6 compuseram o estudo por abordarem
as características necessárias para o desenvolvimento do mesmo. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Diante do que foi encontrado, percebeu-se que a avaliação do paciente deve ser
conduzida com o objetivo de entender a complexidade da condição clínica na qual o paciente se
encontra, desde o seu tônus muscular, amplitude de movimento alcançada até os hábitos de vida
anteriores ao AVC. Percebeu-se também a importância de gerenciar as comorbidades e prevenir
demais complicações secundárias, maximizando a recuperação funcional e facilitando a
independência física dos pacientes, sempre atento à condição cardiorrespiratória também. Do ponto
de vista da assistência fisioterapêutica motora, quando houver aumento da resistência do músculo
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ao estiramento passivo (hipertonia), deve-se realizar a modulação do tônus muscular através de
técnicas facilitatórias e/ou inibitórias; mobilizações, exercícios e alongamentos devem ser
realizados para a manutenção da amplitude de movimento e também para prevenir deformidades e
contraturas; exercícios de fortalecimento muscular também devem ser realizados para manter e/ou
aumentar a força muscular, principalmente do lado não afetado. Ainda sobre a assistência
fisioterapêutica, voltada à condição respiratória, utilizam-se técnicas de higiene brônquica e
reexpansão pulmonar nos quadros que apresentarem doenças respiratórias associadas e secreção nas
vias aéreas. CONCLUSÃO: A padronização do atendimento fisioterapêutico otimiza o tratamento,
pois acentua os principais propósitos e demandas de maneira prática e objetiva, e também otimiza o
tempo, muitas vezes reduzido quando se fala de ambiente hospitalar.
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