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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é frequente
em adultos e é a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de
incapacidade funcional para as atividades de vida diária (AVD’s)1. Sabe-se
que programas de reabilitação melhoram a capacidade funcional, levando o
indivíduo a voltar ao convívio social em 80% dos casos2. O objetivo do
trabalho é avaliar a recuperação da independência funcional de pacientes
com AVC, comparando o escore funcional do internamento, alta e retorno
ambulatorial

Métodos: O estudo foi realizado através de análise retrospectiva de
prontuários, com projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
hospital sob n° 34716314.7.0000.0096, parecer consubstanciado do CEP n°
881.740 em 24/11/2014. A amostra foi composta por 23 pacientes, que
foram internados na Unidade de AVC de um Hospital Universitário no ano de
2013. Foram analisadas características sociodemográficas, comportamento
de proteção, fatores de risco, status funcional pela Escala de Rankin
Modificada (ERM - pontuação 1 a 5) e a independência para realizar as
AVD’s pelo Índice de Barthel Modificado (IBM - pontuação 0 a 100),
considerando internação, alta e retorno ambulatorial.

Resultado: Amostra: 52,2% sexo masculino, 64,82±13,14 anos; 52,2%
tabagistas/ex-tabagistas; 39,14% etilistas/ex-etilistas; 47,82% sedentários;
34,78% diabéticos; 69,56% hipertensos; 30,43% dislipidêmicos e 17,40%
cardíacos. Status funcional: média/dp no internamento 3,29±1,056 e
mediana 4 (24h de supervisão); na alta 2,67±1,111 e mediana 3 (moderada
dependência); no retorno ambulatorial 2,00±1,225 e mediana 1 (sem ou
mínimo déficit neurológico). Independência funcional: média/dp no
internamento 38,48±32,698 e mediana 40 (moderadamente dependente); na
alta 55,87±29,873 e mediana 65 (ligeiramente dependente); no retorno
ambulatorial 69,57±31,003 e mediana 85 (ligeiramente dependente), sendo
p<0,016.

Discussão e conclusão: O estudo, que comparou o status funcional e a
independência para realizar as AVD’s em pacientes com AVC isquêmico,



mostrou diferença significativa na internação, alta e retorno ambulatorial,
evidenciando a recuperação progressiva dos pacientes. Estes resultados
corroboram com a literatura3, que descreve resultados significativamente
maiores na reavaliação em três meses, indicando melhora nos níveis de
independência funcional, autonomia e mobilidade.
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