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INTRODUÇÃO: Atualmente, o acidente vascular cerebral é um dos mais importantes problemas
de saúde pública mundial. Anualmente, são registradas 68 mil mortes por AVC no Brasil (BRASIL,
2012). Além disso, o AVC apresenta altos níveis de morbimortalidade e, nos casos em que os
indivíduos acometidos não vierem a óbito, poderão ser gerados quadros de incapacidades funcionais
provisórios ou permanentes (DAMATA et al, 2016). Por esse motivo, é de extrema importância
orientar os pacientes pós AVC para que intensifiquem a fisioterapia imediatamente neste momento,
e devido ao momento de pandemia mundial, é essencial a realização dos exercícios em nível
domiciliar, assim como é necessário orientar a família de como conduzir as ações com este
paciente. OBJETIVO: Elaborar uma cartilha de orientação para pacientes acometidos por Acidente
Vascular Cerebral. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa sobre orientações necessárias aos
pacientes pós AVC, através das bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Lilacs, durante o mês
de abril de 2020. Após a pesquisa, criou-se uma cartilha ilustrativa demonstrando a importância e as
orientações de como realizar alguns exercícios fisioterapêuticos possíveis de realizar em casa,
mesmo sem a presença de um fisioterapeuta. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A cartilha
abordou orientações sobre posicionamentos e transferências do paciente, ações para evitar lesões na
pele, ações para diminuir o risco de quedas, exercícios para evitar imobilidade e retrações e
orientações de como realizar atividades de vida diária. CONCLUSÃO: Conclui-se que foi de suma
importância a construção da cartilha informativa, visto que muitos pacientes não possuem acesso à
assistência fisioterapêutica após a alta hospitalar e, assim acabam não realizando o devido
acompanhamento fisioterapêutico.
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