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Introducao: No Acidente Vascular Encefálico (AVE), condição de saúde mais incapacitante no Brasil, observa-se hemiparesia em 83%
dos indivíduos pós-lesão. O acometimento predispõe ao sedentarismo, este pode acarretar diminuição do limiar de fadiga, sintomas
depressivos entre outros fatores relatados na literatura como precursor negativo da execução das atividades de vida diária.

Objetivos: Verificar se há associação entre fadiga e sintomas depressivos em indivíduos pós-AVE crônicos.

Método: Estudo transversal previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (CAAE – 0254.0.203.000-11). Os voluntários foram recrutados por meio de seleção dos
pacientes atendidos pelos Centros de Reabilitação de Belo Horizonte. Foram coletados os dados: idade, sexo, estado civil, tipo de AVE,
tempo pós-lesão, índice de massa corpórea (IMC), fadiga e sintomas depressivos. Utilizou-se a Fatigue Severity Scale - FSS para avaliar
a fadiga, e para avaliar os sintomas depressivos foi utilizada a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15). Foi utilizado o Coeficiente de
Correlação de Pearson, e todos os cálculos foram realizados utilizando o programa estatístico SPSS para Windows versão 17.0 com nível
de significância estabelecido de α=0,05.

Resultados: Fizeram parte deste estudo 55 indivíduos; a média de idade foi de 58,8±13,5 anos; 39% eram homens, com IMC de 26±5;
48% dos participantes eram casados. 93% sofreram episódio de AVE isquêmico, com média de tempo de evolução pós-AVE de 26±14
meses. A pontuação média da Fatigue Severity Scale foi de 4,4±1,5. Na GDS-15 obteve-se uma média de 5,6±3,6 pontos. Encontrou-se
associação estatisticamente significativa, de moderada a boa (r=0,50; p<0,001) entre a fadiga e sintomas depressivos.

Conclusão: A fadiga está diretamente relacionada com os sintomas depressivos em indivíduos pós-AVE crônicos."
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