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Introdução e objetivos: O acidente vascular encefálico (AVE) é
caracterizado por uma lesão cerebral, que pode ser classificado como
isquêmico, quando há obstrução ou hemorrágico, quando existe ruptura dos
vasos sanguíneos. Pode gerar déficits cognitivos, sensoriais, complicações
motoras, alterações de equilíbrio, o que pode levar a dependência funcional
nas atividades diárias e influenciar a qualidade de vida (QV). O objetivo
consiste em investigar a QV e sua relação com a independência funcional em
indivíduos com AVE.

Métodos: Estudo transversal, descritivo e analítico, constando 12
indivíduos com AVE, sob o nº CAAE- 09726013.6.0000.5206. A
independência funcional foi avaliada através da Escala de Medida da
Independência Funcional (MIF), considerando os domínios de autocuidado,
controle esfincteriano, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição
social; onde a pontuação de cada item varia de dependência total até
independência. A QV foi avaliada pela Escala de Qualidade de Vida
Específica para Acidente Vascular Encefálico (EQVE-AVE), que considera
domínios como energia, papel familiar, linguagem, mobilidade,
personalidade, autocuidado, humor, papel social, raciocínio, função de
membro superior, e produtividade.

Resultado: Na funcionalidade, observou-se maior independência na
alimentação, asseio, controle vesical e de esfíncter anal, interação social e
solução de problemas; dependência moderada nas transferências e
comunicação; maior dificuldade em vestir-se e memória. Na QV, os itens
mais afetados foram papéis sociais, personalidade e papéis familiares. Ao
correlacionar independência funcional com QV detectou-se associação
estatisticamente signficante nos domínios energia, linguagem, mobilidade,
humor, personalidade, papéis sociais, memória/concentração com as
variáveis alimentação, banho, compreensão, expressão, interação social e



solução de problemas, banheiro, vestiruário, memória e cuidados com
aparência.

Discussão e conclusão: Na amostra, alguns campos receberam baixa
pontuação, como no estudo de Cruz et al., que identificou menor escore nos
domínios aspecto físico, capacidade funcional e aspecto emocional,
concluindo que as sequelas do AVE prejudicam a funcionalidade, a
capacidade de trabalhar, se concentrar e realizar atividades com a
extremidade superior, afetando a QV. Torna-se importante a mensuração de
indicadores, como escalas padronizadas, visando a identificação e
intervenção mais direcionada e eficaz.
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