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Introdução e objetivos: A experiência de cuidar de uma pessoa com
sequelas de acidente vascular encefálico é classificada como uma tarefa
exaustiva e estressante, podendo resultar, geralmente, em
comprometimento da saúde física e do bem-estar psicológico do cuidador.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com
Acidente Vascular Encefálico.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e transversal do tipo
quantitativo, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Universitário Tiradentes – UNIT/ AL. A metodologia utilizada no estudo foi
elaborada, atendendo às resoluções 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), com o protocolo (CAAE)
número 57464116.4.0000.5641, da Plataforma Brasil. Na avaliação da
qualidade de vida foi utilizado o questionário SF-36, composto por 36 itens
que fornecem pontuações em oito dimensões, sendo elas: Capacidade
Funcional; Aspectos Físicos; Dor; Estado Geral da Saúde; Vitalidade;
Aspectos Sociais; Aspectos Emocionais; e Saúde Mental.

Resultado: A amostra foi constituída por 12 indivíduos entre 19 e 69 anos
(média de 45,6 anos de idade,) sendo 8 do sexo feminino e 4 do sexo
masculino, que assumiram a função de cuidador informal de indivíduos com
sequelas de AVE. Os resultados obtidos permitiram verificar: 1) no domínio
de estado geral da saúde, a média foi de 33,5%; 2) na limitação por aspecto
físico a média foi de 54,1%; 3) na limitação por aspecto emocional a média
foi de 55,5%; 4) no domínio da dor a média foi de 58,3%; 5) na vitalidade a
média foi de 62,5%; 6) na capacidade funcional foi obtida a média de 77,9%;
7) nos aspectos sociais a média foi de 86,4%; 8) na saúde mental obteve-se a
pontuação média de 84,0%.

Discussão e conclusão: O estudo apontou que todos os domínios
apresentaram-se diminuídos, visto que a melhor qualidade de vida possível é
100. Entretanto, foi observada uma diminuição acentuada nos domínios de
estado geral de saúde e na dor. Estes domínios evidenciam que a sobrecarga
física e psíquica é a principal responsável pelo comprometimento da saúde



do cuidador. Conclui-se que os cuidadores avaliados têm a qualidade de vida
diminuída, principalmente em relação aos domínios do estado geral da
saúde e da dor.
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