
Qualidade de Vida no Acidente Vascular Encefálico

Angela Maria Barros Silva1*, Nuno Ricardo Tiene Lima Moreira2, Adriana Souza de Andrade2, Kátia Suely Queiroz Silva 
Ribeiro3, João Agnaldo do Nascimento4, Geraldo Eduardo Guedes de Brito1, Anna Mary Jerônimo de Lima1

1. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Fisioterapia, Laboratório de Estudos e Práticas em Saúde Cole-
tiva, João Pessoa, PB, Brasil.
2. Universidade Federal da Paraíba, Laboratório de Estudos e Práticas em Saúde Coletiva, Programa de Pós-Gradua-
ção em Modelos de Decisão e Saúde, João Pessoa, PB, Brasil.
3. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Fisioterapia, Laboratório de Estudos e Práticas em Saúde Cole-
tiva, Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde, João Pessoa, PB, Brasil.
4. Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Estatística, Programa de Pós-Graduação em Modelos de De-
cisão e Saúde, João Pessoa, PB, Brasil.
*e-mail: gee.ba@hotmail.com

Introdução. Os déficits decorrentes do acidente vascular encefálico (AVE) causam mudanças, muitas vezes, se-
veras no dia a dia, afetando a qualidade de vida (QV) das pessoas acometidas e impondo a necessidade de uma 
assistência no campo da reabilitação. Objetivos. O objetivo deste estudo é de analisar o comprometimento na quali-
dade de vida de pessoas com sequelas de AVE em conformidade com o grau de severidade da sequela. Método. 
Trata-se de um estudo longitudinal, composto por 33 indivíduos de ambos os sexos, acometidos por AVE e admitidos 
em um hospital público de João Pessoa/PB. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (nº 0372/12/
CAEE: 06573712.9.0000.5188) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas domiciliares realizadas em 21 (T0), 90 (T1) e 180 (T2) dias 
após a alta hospitalar. O grau de comprometimento funcional pós-AVE foi avaliado por meio da escala modificada de 
Rankin, e a qualidade de vida, pela escala de qualidade de vida específica para o AVE (EQVE-AVE) nos momentos T1 
e T2. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial, sendo realizados testes qui-quadrado 
de independência e o teste de Correlação de Spearman, utilizado para relacionar o grau de severidade e escores da 
QV no momento T1 e T2. Para todos os testes estatísticos, foi utilizado o nível de significância p≤0,05. Resultados. 
A EQVE-AVE classificou 30,3% e 17,9% dos indivíduos com baixa QV (escore total<147) em T1 e T2, respectivamente. 
Os domínios da EQVE-AVE que apresentaram menores escores foram: energia, papéis sociais, papéis familiares e 
personalidade. O comprometimento funcional pós-AVE, segundo a escala de Rankin, afetou 81,8% dos indivíduos, e 
desses, 60,7% apresentaram deficiência de moderada a grave. A escala EQVE-AVE, em T1, teve associação com o 
comprometimento funcional e a existência de um cuidador. Já em T2, a escala EQVE-AVE mostrou associação com a 
faixa etária e a existência de um cuidador. Conclusão. A associação da gravidade com os escores da EQVE-AVE 
evidenciou que o aumento da gravidade se refere numa menor QV. O AVE afeta diversas dimensões da QV, pode alterar 
as relações familiares e restringir a participação social das pessoas acometidas, limitando os indivíduos acometidos de 
usufruir das atividades que normalmente desenvolveriam.
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