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Introdução: Prática Baseada em Evidências (PBE) envolve a integração de três elementos: pesquisa clínica de alta 

qualidade, preferência do paciente e o conhecimento clínico, ou seja, é o uso consciente, da melhor evidência atual na 

tomada de decisões sobre o cuidado de pacientes. Nos últimos anos, várias diretrizes têm sido publicadas para o 

cuidado de indivíduos após Acidente Vascular Encefálico (AVE). Estas são consideradas um facilitador para uma 

atenção baseada evidências específicas. Dessa forma, a identificação de fatores que impedem a implementação da 

PBE pode ajudar no desenvolvimento de estratégias para melhorar a qualidade e efetividade das intervenções nesta 

população. Objetivos: Identificar as barreiras pessoais e organizacionais que afetam a implantação da PBE por 

fisioterapeutas que prestam serviços a indivíduos após AVE. Métodos: Estudo transversal exploratório com 

fisioterapeutas da área de reabilitação pós-AVE residentes no Brasil. Estes foram recrutados por meio de mídias sociais 

e através do endereço eletrônico adquirido pela Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN). A 

versão brasileira do questionário "Barreiras à prática do Fisioterapeuta baseada em Evidências para pessoas após AVE" 

e a "Escala de auto-eficácia da prática baseada em evidências" foi disponibilizada aos fisioterapeutas através do link de 

acesso - website SurveyMonkey. Análise de regressão logística foi empregada para explorar associações entre 

características pessoais e organizacionais com educação, atitudes, crenças, interesse e papel percebido, suporte 

percebido e recursos organizacionais para PBE. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 

(CAAE-34540014.2.0000.5149). Resultados: A taxa de resposta foi de 63% (n=164). As características pessoais foram 

pobremente associadas à educação, atitudes, crenças, interesse e papel e apoio percebidos para a PBE. Por outro 

lado, muitas características organizacionais foram identificadas como, barreiras para a implementação da PBE. A 

participação na pesquisa, o trabalho em uma equipe multidisciplinar ou em uma instituição de ensino, o acesso a bases 

de dados e a internet no trabalho, e trabalhar em uma instituição que apoia a pesquisa foram comumente associados à 

implementação da PBE. Conclusão: Embora os fisioterapeutas brasileiros tenham atitudes e crenças favoráveis em 

relação à PBE, é necessário desenvolver uma infra-estrutura organizacional de apoio, além de aprimorar as habilidades 

do profissional baseado em evidências, aumentar a integração da pesquisa na prática de fisioterapia para pessoas com 

AVE. As estratégias potenciais devem incluir tutoria, provisão de recursos, como tempo e financiamento, educação 



continuada e investimentos em atividades relacionadas à pesquisa.

Descritores: Acidente Vascular Cerebral; Prática Clínica Baseada em Evidências


