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Introdução e objetivos: A alteração do equilíbrio após AVC impacta a
funcionalidade e independência. A OMS propõe que o tratamento após AVC
siga a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF), considerando a interação entre as deficiências nos domínios Estrutura
e Função Corporal, Atividades e Participação e a influência dos Fatores
Ambientais e Pessoais. O objetivo deste foi avaliar e correlacionar os
domínios da CIF em pacientes com sequelas crônicas de AVC e queixa de
desequilíbrio.

Métodos: Em estudo transversal, 32 sujeitos com diagnóstico de AVC e
queixa funcional de alteração do equilíbrio foram avaliados por meio da
Escala Fugl Meyer (EFM- sessão MI, avalia função motora), Avaliação
Cognitiva Montreal (MoCA), Escala do Equilíbrio de BEST (BESTest),
velocidade no teste de caminhada de 6 minutos (teste 6min), Teste de
Levantar e Andar (TLA, avalia mobilidade) e Escala de Qualidade de Vida
Específica para AVE (EQVE-AVE, avalia participação), além de questionário
estruturado de informações pessoais. As frequências foram calculadas e a
correlação de Spearman analisou a correlação entre o desempenho nas
escalas nos diferentes domínios da CIF. Foi considerado 5% de significância.

Resultado: A amostra consistiu de 32 sujeitos, sendo 17 mulheres (53%),
com média de idade de 49,25+10,8 anos, 22 com hemiparesia esquerda
(69%), com tempo de lesão de 5,63+5,05 anos, com 10,59+3,6 anos de
estudo. O desempenho médio na EFM-MI foi de 20,93+4,52, no MoCA foi de
25,15+3,05, no BESTest foi de 71,59+14,63, no teste 6min a velocidade
média foi de 0,69+0,25m/s, no TLA a média de desempenho foi de 16,94
+6,87 e na EQVE-AVE foi de 181,03+27,03. Foi observada correlação entre
o BESTest e: a EFM-MI (r=0,62), teste 6min (r=0,74), TLA (r=-0,72), e a
EQVE-AVE (r=0,48).

Discussão e conclusão: Pacientes com sequelas crônicas de AVC, com
queixa funcional de alteração do equilíbrio apresentam limitações em todos



os domínios da CIF, com estreita correlação entre eles. As alterações do
equilíbrio estão diretamente relacionadas ao comprometimento da função
motora, de outras atividades e da participação nesta população.
Características pessoais como o sexo, grau de escolaridade e idade, bem
como a função cognitivas não se correlacionaram ao equilíbrio nesta
população.


	Avaliação do equilíbrio nos moldes da CIF em pacientes com AVC

