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Introdução e objetivos: Vários fatores podem influenciar o desfecho
funcional de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a
identificação destes é importante tanto para o tratamento quanto para o
planejamento de alta e reabilitação. Portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar quais seriam os fatores preditivos de Medida de Independência
Funcional (MIF) após 3 meses do AVC.

Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva de pacientes com AVC
através do banco de dados do Estudo Coorte Prospectivo Registro de
Acidente Vascular Cerebral de Ribeirão Preto (REAVER). Foram incluídos
pacientes que apresentavam uma Escala de Rankin modificado igual a zero
no momento da admissão hospitalar. Foram realizadas análises estatísticas
univariada com posterior inclusão das variáveis independentes relevantes
em um modelo de regressão logística cuja variável dependente foi a MIF.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa HCRP-USP (CAAE:
22293613.6.2003.5440).

Resultado: No período de Janeiro de 2014 a dezembro de 2015 foram
incluídos 165 pacientes, sendo 63,3% mulheres, com média de idade de 62,4
±12,9 anos e 84.85% diagnosticados com AVC isquêmico. O NIHSS
apresentou uma mediana de 8 (intervalo interquartil: 4-15), e média da MIF
3 meses após o AVC foi de 99,32±32,77. A análise de regressão evidenciou
como preditores de funcionalidade as variáveis idade (p=0,0007; β=-0.5),
tempo de internação hospitalar (p<0,0001; β = -1,3) e NIHSS de admissão
hospitalar (p<0,0001; β = -1,2), com r2=0,49, α=157,8.

Discussão e conclusão: Idade, gravidade do evento de acordo com a
escala do NIHSS no momento da admissão e tempo de internação hospitalar
são fatores preditivos de piora da funcionalidade através da MIF após 3
meses de AVC. O presente estudo indica que tratamento médico agressivo
para reverter o déficit inicial desta população deve ser encorajado, bem
como o atendimento multiprofissional e medidas assistenciais que busquem
diminuir o tempo de internação hospitalar.


	Fatores preditivos de Medida de Independência Funcional em pacientes com AVC

