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Introducao: A incapacidade inicial influencia na evolução dos diferentes graus de comprometimento motor e de dependência funcional
na fase subaguda pós-AVE. Nessa fase, é onde acontecem os maiores ganhos motores e funcionais, entretanto o conhecimento dos
diferentes percentuais de incapacidades e de alterações motoras variam significativamente entre os estudos.

Objetivos: Caracterizar os níveis de comprometimento motor e de dependência funcional de pacientes na fase-subaguda pós-AVE de
acordo com a incapacidade inicial. Identificar nos participantes com incapacidade inicial severa os itens da Medida de Independência
Funcional (MIF) com maior proporção de participantes necessitando de ajuda e/ou supervisão/preparação na fase subaguda.

Método: A amostra foi identificada de forma não probabilística intencional. Os níveis da Escala Rankin Modificada (ERM), foram
utilizados para classificar a incapacidade inicial, sendo: incapacidade insignificante (ERM 0-1), moderada (ERM 2-3) e severa (ERM 4-
5), para avaliar o grau de recuperação motora foi utilizada a escala de Fugl-Meyer e para avaliar os níveis de independência funcional foi
aplicada a MIF. Os dados demográficos e as características clínicas dos pacientes foram analisadas através de estatística descritiva. As
diferenças entre os níveis de independência funcional e comprometimento motor em relação aos níveis de incapacidade inicial foram
verificadas pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Mann-Whitney U para comparação entre os níveis de incapacidade inicial. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC (CAAE 39720814.3.0000.0118).

Resultados: Participaram da amostra 122 pacientes (média 63 anos). Na fase subaguda, 88% os participantes com incapacidade inicial
moderada apresentaram comprometimento motor leve do membro superior parético e 73% do membro inferior parético. Destes, 66%
apresentaram independência para o autocuidado e 78% na mobilidade. Dos participantes com incapacidade inicial severa, 39%
apresentaram comprometimento motor leve no membro superior e 45% no membro inferior parético, 22% apresentaram independência
para autocuidado e 31% na mobilidade. Os itens da MIF com maior proporção de dependência foram vestir membro inferior e subir
escadas e de supervisão foram alimentação e marcha.

Conclusão: Na fase subaguda pós-AVE, cerca de 20% dos pacientes com incapacidade inicial moderada continuam apresentando
comprometimentos motores e dependências funcionais. Dos pacientes com incapacidade inicial severa, mais de 50% continuam com
comprometimento motor e dependência nas atividades de autocuidado e mobilidade."
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