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Introducao: O conceito de qualidade de vida ( QV) tem caráter multidimensional, sendo fundamental na interpretação das mudanças no
status de saúde, permitindo um maior conhecimento do indivíduo e sua adaptação à condição de saúde. Conhecer as dimensões mais
afetados na QV é essencial para entender o impacto do AVC.

Objetivos: Identificar as dimensões mais afetados na qualidade de vida relacionada à saúde em indivíduos após AVC residentes na
comunidade.

Método: Dados provenientes de uma coorte “Impacto do Acidente Vascular Cerebral na capacidade funcional e na qualidade de vida”,
com seguimento de um ano. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico de AVC e assistidos em um Ambulatório de Doenças
Cerebrovasculares de uma instituição de ensino na cidade de Salvador-Bahia, com ou sem marcha, fazendo uso ou não de auxiliares de
marcha e foram excluídos os indivíduos incapazes de entender as instruções e realizar as atividades solicitadas. Os dados
sociodemográficos, clínicos foram coletados e as seguintes escalas aplicadas: Para avaliar a gravidade do AVC a National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS) , Índice de Barthel Modificado (IBM) para a capacidade funcional e o EuroQol-5 dimensões (EQ-5D) para
a percepção do indivíduo sobre a QVRS. Após a caracterização da amostra, a QV foi categorizada em comprometida (EQ-5D<0,78) e
não comprometida (EQ-5D>0,78) para identificar o impacto das dimensões do EQ-5D em cada grupo.

Resultados: Foram incluídos para análise 100 indivíduos, com média de idade de 54 anos (+/-14), sendo 55% mulheres. A mediana do
tempo do AVC foi de 36 meses (16-48), com mediana do NIHSS de 3 (1-5,5) e mediana do IBM de 49 pontos (48-50). Ao fim dos doze
meses, estratificando a amostra em indivíduos com QV comprometida (<0,78) e indivíduos com QV não comprometida (>0,78), as
dimensões Ansiedade/Depressão e Dor, foram as dimensões de maior impacto entre os indivíduos com QV comprometida e as
dimensões Mobilidade e Cuidados Pessoais não representaram problema entre os indivíduos com a QV não comprometida.

Conclusão: Em indivíduos após AVC residentes na comunidade identificou-se que a dor e o relato de ansiedade/depressão foram as
dimensões do EQ-5D que mais impactaram a qualidade de vida."
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