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Introducao: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um dos maiores responsáveis por gerar incapacidade e invalidez no Brasil. As
implicações que o AVE pode provocar constituem-se agravos que impactam fortemente a funcionalidade e a qualidade de vida do
indivíduo acometido, afetando diretamente a saúde do mesmo.

Objetivos: consiste em conhecer o estado de saúde e funcionalidade de indivíduos pós-AVE residentes no município de Araranguá-SC
por meio do instrumento de avaliação de saúde e funcionalidade Whodas 2.0.

Método: O presente trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo de mestrado em andamento. Trata-se de um estudo
transversal e descritivo, aprovado no CEP da UFSC (número de CAAE: 67843317.3.0000.0121), com uma amostra de 12 indivíduos
pós-AVE crônicos de ambos os sexos, os quais foram avaliados durante entrevista domiciliar para aplicação do WHODAS 2.0. Foi
utilizada a versão de 36 itens para entrevista, ou versão PROXY (respondido por um cuidador). Este instrumento avalia a funcionalidade
através de 36 itens distribuídos em seis domínios: compreensão e comunicação, mobilidade, autocuidado, relacionamento com outras
pessoas, atividades de vida e participação na sociedade. O indivíduo pode pontuar valores de 1 a 5, que representam de “nenhuma” a
“extrema dificuldade” apresentada pelo indivíduo avaliado no desenvolver de determinada atividade no período recordativo dos últimos
30 dias. O escore total em cada domínio pode ser de 0 (melhor resultado) a 100% de incapacidade (pior desempenho).

Resultados: Houve predominância do sexo masculino (83,3 %), maior incidência de AVE do tipo isquêmico (58,3%) e hemicorpo
esquerdo mais afetado (58,3%). Três avaliados necessitaram da versão PROXY (25%). Dentre os domínios do WHODAS, o mais
afetado foi o domínio 5 referente à atividades de vida (90,6% de incapacidade). Outros domínios como a participação social (66,4% de
incapacidade), mobilidade (52,9% de incapacidade) e autocuidado (51,1% de incapacidade) foram relevantemente afetados. O domínio
menos afetado por dificuldades foi a relação com outras pessoas (34,6% de incapacidade). As dificuldades enfrentadas pela doença
estiveram presentes em 25,3% dos 30 dias anteriores à entrevista.

Conclusão: Os resultados preliminares revelam que a condição de saúde e funcionalidade dos indivíduos pós-AVE residentes em
Araranguá encontra-se afetada pela presença de incapacidades geradas pelas sequelas da doença. Conhecer essa realidade possibilita a
criação de estratégias para minimizar restrições e limitações funcionais na vida diária dessa população pós-AVE."
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