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Introdução e objetivos: Em indivíduos após acidente vascular cerebral
(AVC), a manifestação clínica, as características funcionais, bem como a
extensão da recuperação, podem ser bastante variáveis e a identificação dos
fatores relacionados com a sobrevida e as consequências na condição de
saúde destes é reconhecida como essencial para o desenvolvimento de
estratégias de reabilitação. O objetivo deste estudo foi verificar a correlação
entre a mobilidade funcional e o desempenho nas atividades instrumentais.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com dados preliminares
provenientes de uma coorte. CAAE: 51737515000005544. Escalas
utilizadas: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) para
identificar a gravidade do AVC, Timed Up & Go Test (TUG) para avaliar a
mobilidade funcional, Índice de Barthel Modificado (IBM) e Índice de
Atividade Frenchay (FAI) para avaliar o desempenho nas atividades
funcionais. Na análise descritiva as variáveis numéricas foram apresentadas
em média e desvio padrão, assim como em mediana e intervalo interquartil;
e as variáveis categóricas em termos absolutos e frequência relativa.A
correlação entre as variáveis foi realizada através do coeficiente de Pearson.

Resultado: Foram incluídos 52 indivíduos, sendo a média de idade 51 anos
(+/- 14 anos), 61% de mulheres e apenas 22% em atividade laborativa após
o AVC. A mediana do tempo desde o AVC foi de 36 meses (2-216 meses) e a
mediana do NIHSS de 3 (0-21), representado gravidade leve ou moderada
do AVC. A capacidade funcional avaliada pelo IBM apresentou mediana de
49 pontos (32-50), sendo classificados como ligeiramente dependentes, a
média do tempo de execução do TUG foi de 16,5 segundos (+/- 10,8 seg) e o
desempenho nas atividades instrumentais foi de 19,9 (+/- 8,7). Foi
encontrada uma correlação negativa entre a mobilidade funcional (TUG) e o
nível de atividades instrumentais (r = 0,40; p= 0,003).



Discussão e conclusão: Em indivíduos com gravidade moderada do AVC,
ligeiramente dependentes, quanto maior mobilidade maior nível de atividade
instrumental.
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