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 Introdução: Entre os anos de 2010 e 2014, foram registrados no Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
505.412 mil novos casos de AVE no Brasil, responsáveis por um percentual do total de óbitos entre a população de 
aproximadamente 16,5%. A análise dos fatores de risco associados ao óbito nos indivíduos acometidos por AVE pode 
oferecer subsídios para o planejamento e gerenciamento das ações de saúde, sinalizando marcadores de risco para 
que os serviços de saúde implementem medidas de prevenção.  Objetivo: verificar os fatores associados ao óbito em 
sujeitos acometidos por AVE atendidos em um hospital público. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal obser-
vacional, com 77 indivíduos de ambos os sexos, admitidos em um hospital público de João Pessoa/PB, que apresenta-
ram como causa primária da internação o AVE. Utilizou-se a estatística descritiva para apresentar as características 
sociodemográficas, econômicas e clínicas da amostra e a Regressão Logística para verificar o efeito de cada variável 
sobre a chance dos sujeitos evoluírem ao óbito, do momento da internação ao 105º dia após alta hospitalar. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba nº 0372/12, CAAE 06573712.9.0000.5188 e 
os indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi respeitada a autonomia e o ano¬nimato 
dos participantes, conforme determinação da Resolução nº 466/12 do Conse¬lho Nacional de Saúde. Resultados: 
Para a elaboração do modelo de Regressão Logística, primariamente foi verificado o valor do Qui-quadrado entre a 
variável dependente (óbito) e as independentes: sexo (p=0,761), união estável (p=0,919), cuidadores (p=0,001), tipo 
de AVE (p=0,717), lado afetado (p=0,202), hipertensão (p=0,029), diabetes (p=0,459), faixa etária (p=0,028), tempo de 
internação (p=0,037), raça/cor (p=0,007) e escolaridade (p=0,954). As variáveis com p<0,20 entraram no modelo e a 
partir da distribuição de frequência para variável dependente a mesma admitiu β=4 segundo o critério. Na Regressão 
Logística, verificaram-se os seguintes fatores associados ao óbito: presença de cuidador, de hipertensão e a raça/cor 
parda, ajustados pela faixa etária. O sujeito com cuidador apresentou 14,9 vezes mais de chance de evoluir a óbito. 
O fator raça/cor aumentou em 4,8 vezes e a hipertensão em quatro vezes a chance de óbito pós-AVE. O modelo foi 
ajustado pelo teste de Hosmer and Lemeshow (0,705). Conclusões: a Hipertensão Arterial Sistêmica, o fator raça/
cor e a presença de cuidador destacaram-se como potencial de risco ao óbito. Ficou evidente, pela análise descritiva, 
a possibilidade de que a condição socioeconômica possa influenciar o óbito por AVE

Descritores: Acidente Vascular Cerebral; Avaliação da deficiência; Serviço Hospitalar de Fisioterapia.
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