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Introducao: O acidente vascular encefálico (AVE) é a segunda causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade no Brasil.
Pacientes pós-AVE podem apresentar sequelas com grau variado de limitações, diminuindo sua independência. A incapacidade funcional
nesses paciente pode levar a outros distúrbios, como depressão e ansiedade.

Objetivos: Avaliar a correlação entre a independência funcional do paciente pós-AVE e os distúrbios de depressão e ansiedade no
município de Araranguá-SC.

Método: O presente trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo em andamento.Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, aprovado no CEP da UFSC (número de CAAE: 67843317.3.0000.0121 – UFSC), com amostra de 9 indivíduos pós-AVE
crônicos de ambos os sexos, os quais foram avaliados durante entrevista domiciliar para aplicação da Medida de Independência
Funcional (MIF) e Sintomas de Ansiedade e Depressão (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão/HADS). A MIF é um instrumento
de avaliação da incapacidade de pacientes com restrições funcionais, tendo como objetivo avaliar de forma quantitativa a carga de
cuidados demandada por uma pessoa para a realização de atividades de autocuidado, transferências, locomoção, controle esfincteriano,
comunicação e cognição social. A pontuação varia de 1 (dependência total) a 7 (independência completa), levando à pontuação total de
18 a 126. A HADS tem como objetivo identificar casos de transtornos de ansiedade e/ou depressão com escore máximo de 21 pontos por
subescala.

Resultados: A média de idade foi 67,44±4,0 anos.Houve predominância do sexo masculino, com maior incidência de AVE do tipo
isquêmico e hemicorpo esquerdo mais afetado. A pontuação da MIF motora foi 55±11 pontos, caracterizando dependência leve. Na MIF
cognição a pontuação foi 31,7±5,35 pontos sendo os indivíduos considerados com independência modificada. Os escores da subescala de
depressão caracterizaram os indivíduos com presença de sintomas depressivos (8,6±5,5 pontos). Foi encontrada forte correlação negativa
entre os escores totais da MIF e HADS total (ρ=-0,85; p<0,01), sendo a correlação mantida entre MIF e HADS ansiedade (ρ=0,79;
p<0,01) e entre MIF e HADS depressão (r=-0,86;p<0,01).

Conclusão: Indivíduos com maior dependência de outras pessoas para suas AVDs apresentam mais sintomas de ansiedade e depressão.
Os resultados ainda são preliminares mas concordam com achados da literatura."


	Relação entre independência funcional e ansiedade e depressão em pacientes pós-AVE

