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Introducao: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresenta um impacto negativo na qualidade de vida (QV) do indivíduo acometido,
modificando por completo o cotidiano funcional do mesmo. A avaliação da QV é fundamental para uma melhor compreensão do
impacto da doença, favorecendo a criação de estratégias que minimizem seus efeitos.

Objetivos: Conhecer o perfil e avaliar a qualidade de vida dos indivíduos com diagnóstico clínico de AVE em tratamento na Clínica
Escola de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC no seu primeiro ano de funcionamento.

Método: Trata-se de um estudo transversal, aprovado e inscrito sob o número de CAAE: 67843317.3.0000.0121 – UFSC, com uma
amostra de 21 pacientes pós-AVE de ambos os sexos, admitidos para tratamento fisioterapêutico no primeiro ano de funcionamento da
Clínica Escola. Foram excluídos aqueles indivíduos que não conseguiram responder aos questionários por afasia ou déficit cognitivo. Os
indivíduos responderam a um questionário sociodemográfico e foram aplicados os seguintes instrumentos: para avaliar a qualidade de
vida foi aplicada a Escala de impacto do AVE 3.0 (SIS), para avaliar o comprometimento motor, sensibilidade, equilíbrio e mobilidade
foi aplicada a Escala de Fugl Meyer (EFM) e a Escala de Rankin foi utilizada para avaliar o nível de incapacidade. Foram realizadas
análises descritivas e utilizada a correlação de Spearman para verificar a relação entre os domínicos da SIS e a EFM, sendo adotado um
nível de significância com p<0,05.

Resultados: Houve predominância do sexo masculino (66,7%), maior incidência de AVE do tipo isquêmico (61,9 %), sendo o lado
esquerdo mais afetado (52,4 %). Na Escala de Rankin a maioria apresentou deficiência leve (38,10%). Na SIS, o uso do membro superior
(MS) afetado, força e participação social foram os mais influenciadores para baixa da QV. Correlações fortes foram observadas no uso
do MS afetado (SIS) com o comprometimento motor do MS (EFM); mobilidade (SIS) e equilíbrio (EFM); atividade (SIS) e função do
MS (EFM); participação social (SIS) e função do MS (EFM) (todas correlações com ρ>0,7; p<0,01).

Conclusão: Nossos resultados corroboram com outros estudos que mostram a piora da QV em sobreviventes pós-AVE, principalmente
pelo comprometimento motor e limitada mobilidade física, restringido assim a participação social."
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