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Introducao: As limitações motoras após o AVC repercutem na necessidade de auxílio para realização das atividades de vida diária. A
transição após a alta hospitalar é um período de ajustes às limitações físicas e alterações psicossociais, para restabelecer um novo formato
de vida para o doente e seu cuidador familiar.

Objetivos: Avaliar a sobrecarga de cuidadores familiares e sua relação com a evolução da capacidade funcional dos pacientes que
sofreram Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) ou Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH).

Método: Estudo longitudinal analítico, realizado no serviço de internação para reabilitação do Centro Estadual de Reabilitação e
Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia-GO, Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás, sob o no: 49591915.5.0000.5083. A coleta de dados foi realizada em três momentos: na primeira semana
de internação dos pacientes, na alta e três meses após a alta, tendo início em dezembro de 2015 e concluída em janeiro de 2017. Utilizou-
se um questionário para o perfil sociodemográfico dos cuidadores, outro para o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes; Medida
de Independência Funcional (MIF) e Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI).

Resultados: Participaram 51 cuidadores familiares de 51 pacientes com sequela de AVC; 29,41% com AVCH e 70,59% com AVCI. Os
pacientes obtiveram ganhos significativos na funcionalidade em todos os domínios, com alguns resultados melhores nos pacientes com
AVCH. Na admissão, observou-se sobrecarga moderada nos cuidadores na maioria dos domínios, sem modificações nas avaliações
seguintes. Mudanças significativas somente foram observadas no domínio “Mecanismos de Eficácia e Controle” do QASCI, em
cuidadores de ambos os tipos de AVC. A evolução da capacidade funcional dos pacientes não influenciou na diminuição da sobrecarga
nos cuidadores.

Conclusão: Mudanças na capacidade funcional não podem ser consideradas isoladamente na análise da sobrecarga dos cuidadores. Os
resultados direcionam a abordagem dos profissionais da reabilitação para uma assistência multiprofissional intensificada aos pacientes
com sequela de AVC, que visem não somente a melhora da capacidade funcional, mas também a preparação dos cuidadores."
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