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Introducao: Ombro doloroso do hemiplégico pode surgir entre duas semanas e quatro meses após o AVE. Apresenta elevada incidência
e tem frequentemente etiologia multifatorial. Seu tratamento constitui um desafio na prática clínica. Esta condição pode prejudicar a
realização de diversas atividades de vida diária, podendo trazer prejuízos à qualidade de vida.

Objetivos: O objetivo deste estudo é analisar a associação da dor no ombro e a qualidade de vida de pacientes hemiparéticos acometidos
por AVE.

Método: Participaram deste estudo exploratório, quantitativo, transversal, pacientes hemiparéticos encaminhados à Clínica Municipal de
Fisioterapia de Araranguá-SC, estando aprovado pelo CEPSH-UFSC (CAAE: 68888217.0.0000.0121). Critérios de inclusão: pacientes
com hemiparesia unilateral após AVE, com ombro doloroso. Critérios de exclusão: dupla hemiparesia, déficits cognitivos, afasia
sensitiva, outras doenças. Avaliação sociodemográfica, clínica (escala de Rankin e escala de Fugl-Meyer), intensidade da dor graduada
pela escala visual analógica (EVA) e qualidade de vida pela escala de impacto do AVE (Stroke Impact Scale versão 3.0 – SIS). Análise
estatística descritiva e teste de correlação de Spearman para testar associação entre as variáveis dor da Eva e da Fugl-Meyer e domínios
da qualidade de vida.

Resultados: Participaram 11 indivíduos (9 homens) com média de idade de 58,27±9,70 anos. O tempo médio do primeiro AVE foi de
2,59±1,78 anos, sendo 7(63,6%) hemiparéticos à direita, 5(45,5%) Rankin 2, pontuação da escala de Fugl-Meyer referente a mobilidade
36,18±3,65, dor 33,09±6,78 e função de membro superior 32,27±14,93, EVA 6,27 ± 1,12 pontos, qualidade de vida avaliação pela SIS
pontuação de 66,53±11,49. A pontuação obtida na EVA não se correlacionou com os domínios e escore total da avaliação de qualidade
de vida. Houve correlação positiva entre os domínios dor da escala de Fugl-Meyer e domínio tarefas da SIS (r=0,64; p=0,03).

Conclusão: A dificuldade apresentada na realização de tarefas diárias, como cortar comida, vestir blusa, tomar banho, realizar serviços
domésticos, está associada com a dor no membro superior em pacientes após AVE com ombro doloroso. "
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