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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico(AVE)é uma condição clínica caracterizada pela 

ruptura ou bloqueio, parcial ou completo, de um vaso sanguíneo no encéfalo. De acordo com 

a OMS, o AVE refere-se ao desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais 

e/ou globais da função cerebral, com sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de 

origem vascular, provocando alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de acordo com 

a área e a extensão da lesão[1,2]. Tendo em vista as alterações físicas, cog-nitivas, motoras, 

sensoriais e psicológicas do AVE, observa-se que apesar dos investi-mentos e políticas em 

saúde nos últimos anos, tem aumentado as filas de espera por tratamentos, internações, 

cirurgias, consultas e serviços de reabilitação levando a uma longa espera na aquisição destes 

serviços. Diante deste quadro, uma alternativa para a promoção de atenção a saúde de maneira 

mais célere tem sido os projetos de pesquisa e extensão das universidades públicas e privadas 

do Estado do Pará, em sua maioria não vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os 

projetos proporcionam uma formação diferenciada aos acadêmicos a partir da integração entre 

a teoria e a prática ligando os espaços de formação aos diferentes cenários da vida real e de 

produção de cuidados à saúde [3]. Partindo deste princÍpio, o projeto de atenção a pacientes 

pós-AVE e TCE intitulado: Terapia Ocupacional: a influência da reabilitação no desempenho 

ocupaci-onal de indivíduos com Hemiplegia/Hemiparesia realizado na Faculdade de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, tem por objetivo 

oferecer aten-dimento terapêutico ocupacional gratuito à usuários hemiplégicos/ 

hemiparéticos que apresentem déficit nas suas ocupações em decorrência de AVE 

estimulando a indepen-dência, autonomia e engajamento em atividades significativas 

utilizando-se das ocupa-ções durante o processo de intervenção como o meio para o fim junto 

a esta clientela. Objetivos: Relatar a experiencia do projeto de extensão não vinculado ao 

SUS em atenção terapêutica ocupacional a pacientes pós-AVE . Descrição da Experiência: 

Trata-se de um estudo em uma abordagem qualitativa descritiva do tipo relato de experiência, 

através da prática nos atendimentos do projeto realizados por discentes do curso de Terapia 

ocupacional sob supervisão da Terapeuta Ocupacional responsável, em pacientes com 

sequelas motoras e sensoriais que apresentassem comprometimento em suas ocupações 

devido às lesões decorrentes do AVE. Os atendimentos ocorriam inicialmente através de uma 

anamnese do perfil ocupacional, quadro clínico atual, desempenho ocupacional, desempenho 

motor e sensibilidade do paciente. Para avaliação do perfil ocupacional fora utilizada uma 

ficha de avaliação contendo perguntas sobre histórico ocupacional, sequelas da lesão, 

demandas ocupacionais, medicações realizadas e tratamentos ao qual o paciente estava sendo 

submetido. Para avaliação das demandas ocupacionais, foi utilizada a Medida Canadense de 

Desempenho Funcional (COPM), e para avaliação do desempenho motor e sensibilidade foi 

utilizada a Escala de Avaliação Fugl- Meyer (FMA/EFM). Após avaliação, foram traçadas 

atividades terapêuticas ocupacionais voltadas às ocupações exercidas pelos pacientes antes e 

após a lesão, estas de acordo com as demandas referidas e categorizadas como relevantes 

pelos pacientes. Em seguida, foram aplicadas 10 intervenções duas vezes por semana, com a 

duração de sessenta minutos cada, e após as 10 sessões os pacientes eram reavaliados com os 
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protocolos supracitados e recebiam mais 10 intervenções de atendimento, podendo receber 20 

intervenções terapêuticas . Resultados: O projeto de extensão supracitado ofertou 

atendimento a quatro participantes com sequelas do AVE que não haviam obtido inserção na 

rede para a realização de atendimentos em reabilitação. Nos atendimentos, foram alternados 

os treinos e simu-lações de atividades, entre as quais estão as Atividades de Básicas de Vida 

Diária ( to-mar banho, vestir, alimentar e mobilidade funcional), Atividades Instrumentais de 

Vida Diária (gerenciamento de comunicação, manutenção da saúde, estabelecimento e geren-

ciamento do lar, preparação de refeições e limpeza) e trabalho. Entre os objetivos das 

atividades realizadas, destacam-se: Treinar as etapas de preparação do alimento; Utilizar 

utensílios adaptados com engrossadores para alimentação, escrita e higiene pessoal; Fornecer 

orientações sobre adaptações ambientais no lar para prevenção de quedas e conservação de 

energia. A partir desta vivência, os acadêmicos vivenciaram uma expe-riência satisfatória, 

pois possibilitou a interação do conhecimento teórico, aprendido em sala de aula sobre os 

protocolos de avaliação (COPM e a Escala de Avaliação de Fugl- Meyer), a fisiopatologia do 

AVE, devido a prática clínica nos atendimentos realizados junto aos pacientes. As atividades 

terapêuticas ocupacionais realizadas permitiram o desenvolvimento de habilidades e 

competências dos estudantes como raciocínio clínico, adequações ao nível de escolaridade do 

paciente, planejamento e aplicação da atividade, postura profissional e ética, iniciativa e busca 

de novos conhecimentos sobre doenças neurológicas e circulatórias.                         

                               -                                                          

                                                                                        

entre a Universidade e a Sociedade [4]. Além disso, as atividades desenvolvidas, baseadas nas 

ocupações indivi-dualizadas, visaram promover maior independência e inclusão social dos 

sujeitos aten-didos, o que também corrobora com a missão institucional da UFPA, que visa 

gerar, difundir e aplicar o conhecimento acadêmico para a melhoria da qualidade de vida do 

ser humano, promovendo a inclusão [4]. Ademais, conforme já supramencionado, o projeto 

presta atendimento a pessoas que não iniciaram reabilitação pelo SUS após alta hospitalar. É 

importante destacar que no Pará, em média 350 pessoas por mês são internadas em locais 

mantidos pelo SUS com quadro de AVE, só em Belém, essa média mensal chega a 80 pessoas 

[5], entretanto, ao verificar-se nas informações oficiais da Secretaria de Saúde do Estado do 

Pará (SES-PA), apenas dois lugares têm ofertado atendimento de reabilitação em Terapia 

Ocupaci-onal, estes são o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e na Unidade de 

Referência Especializada Demétrio Medrado e, embora, as ações e serviços de reabilita-ção 

possam ser ofertadas em qualquer ponto de atenção da rede pública de saúde, são nos 

Serviços Especializados em Reabilitação, como Centros Especializados em Reabili-tação que 

ações se concentram [2]. Dessa forma, projetos de pesquisa e extensão de Universidades são 

importantes dispositivos para suprir a demanda não atendida, ou pelo menos não atendida em 

tempo hábil, pelos serviços públicos de reabilitação. Conclusão: As repercussões físicas, 

processuais e cognitivas do AVE, na sua maioria, impõem barreiras nas atividades do 

cotidiano de pessoas acometidas. O restabelecimento das ocupações é um dos objetivos da 

terapia ocupacional que através de projetos nas Universidades vem proporcionando a 

experimentação de novas e antigas experiências de vida. Os projetos não vinculados ao SUS 

que oferecem reabilitação terapêutica ocu-pacional constituem-se como apoio de atenção à 

saúde de pacientes com sequelas do AVE. Entretanto, para seu funcionamento enfrentam 

dificuldades financeiras, falta de recursos e materiais básicos, condições estruturais precárias 

e falta de parcerias com as unidades de saúde para a divulgação dos projetos de extensão. 
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