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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) constitui uma
das principais causas de morbimortalidade, ocasionando, na maior parte dos
sobreviventes, quadro de hemiparesia, com prejuízo no desempenho das
habilidades diárias. O estudo objetivou avaliar a independência funcional em
pacientes hemiparéticos pós AVC, comparar o nível de independência
funcional de indivíduos com e sem diagnóstico de AVC e comparar o grau de
incapacidade funcional com lado dominante e não dominante afetado pós
AVC.

Métodos: Estudo observacional e comparativo, cuja amostra foi composta
por 40 indivíduos, na faixa etária entre 50 e 70 anos, sendo 20 com
diagnóstico de AVC, e 20 saudáveis, para fins comparativos. A pesquisa foi
submetida à apreciação ética e iniciada após aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa de Seres Humanos, sob o CAAE de nº 48194115.6.0000.5193.
Foi aplicada a Medida de Independência Funcional (MIF). O teste t de
Student foi utilizado para analisar as diferenças entre os escores da escala
intergrupos. O Índice de Correlação de Sperman foi utilizado para analisar a
correlação entre as variáveis. Para nível de significância estatística, foi
considerado um p ≤ 0,05.

Resultado: Observou-se escore médio total da MIF menor no grupo de
indivíduos hemiparéticos pós AVC (62,60 ± 15,52) quando comparado ao
grupo controle (82,60 ± 19,58), com diferença estatística significativa
(p=0,001). Foi encontrado um risco 6,00 [IC95%: 1,08 - 31,33] vezes maior
de incapacidade moderada e grave em indivíduos com hemiparesia pós AVC
quando comparados àqueles sem a patologia, e um risco 9,00 [IC95%: 1,19 –
72,99] vezes maior de incapacidade moderada e grave em indivíduos com o
lado dominante afetado quando comparado àqueles cujo lado não dominante
foi afetado. Houve correlação significativa inversamente proporcional entre
o escore total e tempo de diagnóstico (p=0,0002; R=-0,92).

Discussão e conclusão: A hemiparesia pós AVC interferiu no nível de
independência funcional dos pacientes avaliados, aumentando o grau de



incapacidade, particularmente naqueles com mais tempo de diagnóstico,
maior idade e lado dominante acometido, fatores que devem ser levados em
consideração pelo profissional Fisioterapeuta no planejamento da
intervenção terapêutica.
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