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Introdução e objetivos: O AVC é uma alteração no fornecimento de sangue
para o cérebro, provocando e causando danos ao tecido cerebral, é a
segunda causa de morte no mundo, e a principal causa de incapacidade no
Brasil, promovendo um grande impacto econômico e social para o país. O
objetivo do presente estudo foi traçar o perfil sócio demográfico e funcional
dos pacientes com diagnósticos de AVC atendidos no ambulatório de
Neurociências do Ambulatório Magalhães Neto do Complexo – HUPES.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo analítico de corte transversal. O
local do estudo foi o Ambulatório de Neurociências do Ambulatório
Magalhães Neto do HUPES situado em Salvador-BA, participaram da
pesquisa 31 indivíduos com diagnóstico Clínico de AVC. Firmando o TCLE,
em consonância com a resolução 466/2012 do CNS. O estudo foi aprovado
pelo CEP do ICS/UFBA, parecer nº 943.738 Foram ado¬tados como critérios
de exclusão da pesquisa indivíduos que apresentassem déficits de
compreensão, que impedis¬sem o entendimento do protocolo. Foi coletada
os dados sócio demográficos e os pacientes foram avaliados através do
índice de Barthel Modificado e Escala sensório motora de Fulg Mayer.

Resultado: 61,3% do sexo masculino e 12% do sexo feminino, 61% tinham
41 a 60 anos, 29% tinham 61 a 80 anos e 6,5% tinham 18 a 40 anos. Na
avaliação pelo índice de Barthel 38,7% tinham independência total, 38,8%
possuíam ligeira independência e 19,3% possuíam dependência moderada,
na avaliação pela Escala de Fulg Meyer 48,4% apresentavam
comprometimento motor severo, 25,8% comprometimento motor marcante e
25,8% comprometimento motor moderado.

Discussão e conclusão: O AVC é mais prevalente em homens com média
de idade entre 60 e 74 anos, esses dados concordam parcialmente com este
estudo pois a idade predominante foi 41 e 60 anos. Na avaliação pela Escala
de Fulg Meyer na amostra avaliada condizia com a literatura em que a
maioria apresentava um comprometimento marcante ou severo, o resultado
do Índice de Barthel foi condizente com alguns estudos recentes, concluindo
que a maioria dos pacientes são independentes.
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