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Introdução e objetivos: 

O AVC é uma das principais causas de mortalidade e incapacidade adquirida no mundo, 
e a readmissão hospitalar é freqüente entre sobreviventes. Este estudo objetivou 
analisar a relação entre funcionalidade e readmissões hospitalares em até um ano após 
a alta hospitalar em pacientes com AVC isquêmico submetidos à trombólise.  

Métodos: 
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, aprovado pelo CEP do Grupo Hospitalar 
Conceição sob protocolo nº 13-199 . Dados demográficos, epidemiológicos, NIHSS e 
Escala de Rankin modificada (mRS) foram coletados do banco de dados do serviço de 
neurologia. Foi definido como estado independente um mRS ? 2, e um estado de 
dependência funcional como mRS ? 3 .  

Resultado: 
48 pacientes foram incluídos na análise, a idade média foi de 60,4 ± 12,91. A freqüência 
de readmissão hospitalar foi de 31,3%. Não foi observada diferença estatisticamente 
significativa quanto à idade (p = 0,982), sexo (p = 0,531), NIHSS (p = 0,114) e mRS (p 
= 0,108) entre os pacientes readmitidos. Foi observada diferença estatisticamente 
significativa entre o tempo de permanência na primeira internação e a readmissão 
hospitalar (p = 0,01). Quando divididos os grupos entre mRS alto e mRS baixo foi 
observada diferença entre o tempo de permanência na primeira internação (p=0,006) e 
o NIHSS ( p=0,0049). As causas mais freqüentes de readmissão foram alterações 
comportamentais (27,77%), seguidas de complicações pulmonares, cardiovasculares, 
renais e novo AVC (16,66%).  

Discussão e conclusão: 
Pacientes submetidos à trombólise configuram uma população mais homogênea do que 
as analisadas em outros estudos e a ausência de associação entre o nível de 
dependência funcional e readmissão hospitalar pode ser associada a tal fato, bem como 
pelo instrumento de avaliação utilizado. 
  


