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Introdução. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um déficit neurológico ocasionado pela isquemia de determi-
nada região do encéfalo. Repercute em perdas motoras e funcionais dos indivíduos acometidos acarretando dificul-
dades para a execução das atividades de vida diária (AVDs). Nesse sentido, o acesso ao tratamento de fisioterapia 
pode promover ganhos à funcionalidade, contribuir para a melhora da incapacidade e adaptação e proporcionar uma 
melhor qualidade de vida. Objetivos. O objetivo do estudo foi investigar a gravidade da incapacidade e o nível de 
independência funcional de pacientes pós-AVC e o acesso aos serviços de fisioterapia. Método. Estudo longitudinal 
observacional realizado mediante quatro ondas de inquérito (T0, T1, T2, T3) com indivíduos pós-AVC. Foi aplicado um 
questionário avaliando o acesso aos serviços de reabilitação e três escalas para avaliar a funcionalidade.  A amostra foi 
composta por 42 indivíduos com distribuição homogênea entre os sexos com faixa etária acima de 60 anos. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba nº 0372/12, CAAE 06573712.9.0000.5188 e os 
indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados pelo software SPSS e 
para a realização dos testes estatísticos foi considerado o nível de significância de 5%. Resultados. Dos indivíduos 
internados no hospital, 38,1% receberam o tratamento fisioterapêutico e, em relação ao comprometimento funcional, 
houve maior prevalência de indivíduos com grau de deficiência moderada e grave. O Modelo de Regressão Logística 
Binária aponta a variável tipo de AVC com efeito significativo em relação à realização do tratamento de fisioterapia no 
hospital (valor p < 0,05). Observou-se baixo acesso aos serviços de fisioterapia e descontinuidade do tratamento ao 
longo do estudo. Identificaram-se diferenças em relação à execução das atividades básicas e instrumentais de vida 
diária. As variações foram refletidas no período correspondente a T0 - T1 e T2- T3. As atividades “banho” (p-valor = 
0,03) e “viajar” (p-valor = 0,01), em T1, e o item relativo a “vestir-se” (p-valor = 0,02), em T3, apresentaram associação 
significativa em relação à realização do tratamento de fisioterapia, podendo indicar uma admissão de indivíduos com 
maior comprometimento nos serviços. Conclusão. Este estudo contribui para o planejamento de estratégias e o apri-
moramento das ações fisioterapêuticas voltadas para as necessidades dos indivíduos pós-AVC. Os achados revelam 
dificuldade de acesso ao tratamento e falta de continuidade no mesmo, comprometendo a autonomia, a qualidade de 
vida e reintegração social destes indivíduos.
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