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Introducao: O acidente vascular encefálico é a principal doença cerebrovascular que gera incapacidade e deficiência, as consequências
estão relacionadas principalmente às funções motoras, sensitivas e marcha. Essas prejudicam a independência nas atividades de vida
diária e funcionalidade, associado a sua interação com o meio que está inserido, principalmente no ambiente domiciliar.

Objetivos: A partir da avaliação do ambiente, modificações podem ser orientadas, favorecendo a acessibilidade, para garantir autonomia
e condição segura na utilização de edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Diante disso, o artigo buscou avaliar as
condições de acessibilidade no ambiente domiciliar de pacientes com limitação da marcha pós AVE.

Método: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas, parecer nº 2.246.398 e CAAE:73993417.5.0000.5306. Estudo
transversal descritivo, com abordagem quantitativa que avaliou o ambiente domiciliar de pacientes pós AVE com limitação na marcha
através de um checklist. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico médico de AVE há no mínimo 3 meses, que
utilizassem dispositivos de marcha do tipo muletas (unilateral ou bilateral), andador ou cadeira de rodas. O instrumento foi modificado e
adaptado com base no de Gasparoto e Alpino, 2012. Buscou-se avaliar os principais componentes relacionados à acessibilidade de todos
os cômodos da casa em 22 questões fechadas que classificavam o item avaliado em adequado (pontuando 1) ou inadequado (pontuando
2), de acordo com o manual da Associação Brasileira de Normas Técnicas, gerando uma pontuação total para cada paciente (22-44).
Portanto quanto menor a pontuação total do paciente melhores as condições de acessibilidade domiciliar.

Resultados: Foram incluídos 12 pacientes no estudo. Quanto às condições de acessibilidade de cada cômodo dos domicílios, destacou-se
a presença de degraus em 58% das entradas, nos banheiros as inadequações nas larguras das portas e condições de circulação em 66%,
esta última também encontrada nos quartos. A pontuação do checklist por item variava de 5 a 10 pontos e identificou o banheiro como o
menos inadequado (7pontos ± 1,2), e o quarto e cozinha os mais adequados (5,9 ± 1,1), conforme a média geral (28 pontos ± 3,3), os
cômodos avaliados estavam mais próximos de adequados do que inadequados.

Conclusão: O estudo permitiu conhecer melhor as necessidades de 12 pacientes em seus domicílios, no contexto da acessibilidade.
Apesar da média geral dos cômodos serem mais próximas do adequado, pequenas mudanças nos domicílios, podem ser realizadas a fim
de promover maior independência, a todas as pessoas, possuindo alguma limitação ou não."
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