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Introducao: Conhecer a incapacidade inicial pós- AVE é essencial para que se possa avaliar as mudanças na funcionalidade do
indivíduo ao longo das diferentes fases pós-AVE, entretanto essa informação nem sempre está presente nos registros hospitalares. Nesse
sentido, estratégias que corroborem para a identificação da incapacidade inicial pós-AVE podem ser úteis.

Objetivos: Identificar os níveis iniciais de incapacidade pós-AVE através da concordância entre os escores da escala Rankin modificada
(mRS) aplicada face a face na alta hospitalar e, posteriormente através de uma entrevista estruturada via telefone.

Método: Os indivíduos foram avaliados duas vezes, primeiramente face a face, na fase hospitalar e, mais tarde por meio de entrevista
estruturada, realizada por telefone. Foram recrutados aleatoriamente 75 participantes por uma pesquisadora cegada para responderem a
entrevista. O Mini Exame do Estado Mental foi aplicado como rastreio cognitivo. As avaliações foram realizadas nas enfermarias e no
ambulatório de um hospital público de uma cidade do sul do Brasil. Os escores obtidos nas avaliações foram comparados usando os
cinco graus de incapacidade do mRS e também usando três níveis de incapacidade: não significante (mRS=0-1), moderada (mRS=2-3) e
grave (mRS=4-5). A concordância foi medida usando estatísticas Kappa e as diferenças entre as avaliações através do teste de Wilcoxon.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC (CAAE 39720814.3.0000.0118).

Resultados: Participaram do estudo 69 pacientes pós-AVE com idade (62±12.3), seis indivíduos não responderam a entrevista. Nas duas
comparações a maioria dos indivíduos apresentava incapacidade grave. Na comparação entre os cinco graus de incapacidade do mRS, a
concordância foi 42% entre as duas avaliações; o valor do Kappa foi 0,22 (0,07-0,38); Kappa ponderado quadrático foi 0,75 e Kappa
máximo ponderado quadrático foi 0,78. Na comparação entre três níveis de incapacidade, a concordância foi de 80%, o valor do Kappa
foi 0,57 (0,37-0,77); e Kappa máximo ponderado quadrático foi de 0,83 (0.65, 0.89)

Conclusão: O estudo mostrou-se útil para classificar a incapacidade inicial dos indivíduos pós-AVE, quando tais dados não estiverem
presentes nos registros hospitalares. A aplicação da entrevista telefônica-estruturada aplicada na fase subaguda com os pacientes
remetendo-os a sua condição funcional na alta pode colaborar para determinar o nível inicial de incapacidade pós-AVE."


	Entrevista telefônica estruturada e escala Rankin na classificação da incapacidade inicial pós-AVE

