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Introdução e objetivos: A restrição na participação é uma consequência
significativa para indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE), uma
vez que a participação apresenta considerável relação com a qualidade de
vida. O objetivo deste estudo foi investigar quais variáveis elencadas nos
componentes estrutura e função do corpo, atividade e fatores ambientais da
CIF, comumente abordadas na reabilitação e passíveis de intervenção,
poderiam predizer a participação em indivíduos pós-AVE na fase crônica de
evolução.

Métodos: Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE:06609312.0.0000.5149). As variáveis de estrutura e função do corpo
foram: força muscular (preensão palmar e força global dos membros
inferiores); coordenação motora de membros superiores (teste dedo-nariz) e
inferiores (LEMOCOT) e sintomas depressivos (Escala de depressão
geriátrica). As atividades foram avaliadas por medidas de capacidade
(TEMPA e teste de velocidade de marcha) e desempenho (ABILHAND e
ABILOCO). Os fatores ambientais foram avaliados pelo questionário MQE. A
participação foi mensurada pelo questionário LIFE-H 3.1. Foram criados
dois modelos de regressão linear múltipla, de acordo com as sub escalas do
LIFE-H 3.1.

Resultado: Participaram 109 indivíduos (média de idade 58±12 anos; 59%
homens; tempo de evolução 5 anos). Para o modelo de atividades diárias, os
escores do ABILOCO explicaram 39% da variância dos escores do LIFE-H
3.1. Quando os escores de ABILHAND foram incluídos no modelo, a
variância explicada aumentou para 49%. A adição das variáveis sintomas
depressivos e velocidade de marcha aumentou a variância explicada para
54% e 59%, respectivamente. Para o modelo papéis sociais, a velocidade de
marcha explicou 32% da variância dos escores do LIFE-H 3.1. Quando



sintomas depressivos e escores do TEMPA foram incluídos no modelo, a
variância explicada aumentou para 42% e 49%, respectivamente.

Discussão e conclusão: As variáveis de atividades, principalmente as de
locomoção, foram as principais preditoras da participação. A variável
sintomas depressivos foi retida nos dois modelos e não foi observada
influência direta de deficiências na função física e fatores ambientais na
participação. As intervenções de reabilitação devem focar na habilidade de
locomoção e velocidade de marcha, quando o objetivo for aumentar a
participação pós-AVE, sendo que os sintomas depressivos não devem ser
negligenciados.
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