
cód. do trabalho: 599

PREDITORES DE MOBILIDADE COMUNITÁRIA PÓS
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

CAEE: 701,221

Nome Completo: ANGELICA CRISTIANE OVANDO

Autor Principal: ANGELICA CRISTIANE OVANDO

Co-Autores: STELLA MARIS MICHAELSEN

E-mail: angecris@yahoo.com.br

Palavra chave: Hemiparesia; Limitação da Mobilidade

Introdução e objetivos: A recuperação da mobilidade comunitária (MC)
pós-AVE é uma das principais metas no processo de reabilitação, embora
cerca de 62% dos indivíduos acometidos apresentem restrição à vida
comunitária. O objetivo primário desse estudo foi identificar as variáveis de
funções e estruturas do corpo (FEC) e atividade preditoras da MC de
indivíduos com hemiparesia.

Métodos: Foram incluídos 70 indivíduos pós-AVE crônicos. As variáveis de
FEC incluíram: recuperação motora, tônus muscular, força muscular,
sensibilidade proprioceptiva, coordenação do membro inferior, equilíbrio,
fadiga e sintomas de ansiedade e depressão. No domínio de atividade, foi
avaliada a capacidade de adaptação da marcha (CAM), mobilidade,
confiança no equilíbrio, velocidade de marcha e resistência. A participação
foi avaliada pela Life Space Assessment (LSA), que avaliou a mobilidade no
domicílio e a MC. A análise de regressão linear múltipla método Stepwise
identificou o grupo de variáveis independentes de FEC e atividade que
explicaram significativamente a variável dependente MC.

Resultado: No modelo de regressão com variáveis de FEC, as variáveis de
equilíbrio, depressão e fadiga explicaram 80% da variação na MC. No
modelo que incluiu variáveis de atividade, a CAM e resistência explicaram
73% da variação na MC (p<0,001).

Discussão e conclusão: A hipótese inicial do estudo estimou que os fatores
que poderiam contribuir para a recuperação da MC pós-AVE fossem
complexos, refletindo não apenas a velocidade da marcha e a distância,
como tem sido apontado por alguns estudos. Nossos resultados confirmam a
hipótese de que a MC apresentou-se como uma habilidade complexa, onde o
equilíbrio, resistência, habilidade de adaptar a marcha, fadiga e depressão
foram variáveis importantes que explicaram a MC mais do que a velocidade
de marcha.
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