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Introducao: No Brasil, são registradas anualmente cerca de 68 mil mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC). A restrição de
mobilidade do paciente pode gerar dificuldades para deambular, realizar as atividades de vida diária, retornar à atividade laboral e
comprometer a qualidade de vida.

Objetivos: Elaborar e implementar um indicador de desfecho funcional através da relação da mobilidade física prévia à internação com o
nível de mobilidade no momento da alta hospitalar de pacientes adultos hospitalizados com diagnóstico clínico de AVC agudo que
realizaram fisioterapia.

Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, que utilizou os dados de prontuário/banco de dados, referentes à mobilidade dos pacientes
com diagnóstico clínico de AVC agudo internados, coletados rotineiramente pelo serviço de fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento
(HMV). Na intenção de avaliar a mobilidade dos pacientes adultos que realizaram fisioterapia no HMV, foi adotado como documento de
prontuário um instrumento de simples aplicação, adaptado do instrumento proposto por CALLEN, MAHONEY et al., 2004, entitulado
Avaliação de Mobilidade. Este instrumento é preenchido a cada 24 horas, classifica o nível de mobilidade física em uma escala de um a
quinze, onde 1 é a pior nível e 15 é o nível normal. Este estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do
parecer 2.337.042.

Resultados: Foram analisados 140 pacientes, onde 65% apresentaram mobilidade prévia com níveis 13 a 15 (marcha independente).
Durante a avaliação, 57% apresentaram níveis 1 a 3 (restrito ao leito) e na alta hospitalar 50% apresentaram níveis 10 a 12 (marcha
assistida). A partir desta análise criou-se o indicador percentual de pacientes com acidente vascular cerebral agudo com mobilidade
preservada na alta, que considera todos os pacientes em reabilitação que obtiveram alta hospitalar deambulando (com ou sem auxilio).
Os resultados encontrados nos 4 primeiros meses do ano de 2018 foram 100%, 92%, 89% e 100%, respectivamente.

Conclusão: A análise da correlação da mobilidade pré ictus e no momento da alta hospitalar parece ser uma mensuração que avalia o
protocolo assistencial de fisioterapia proposto para este perfil de pacientes."
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