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I. RESUMO  

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES INSTRUMENTAIS PRÉVIAS E O 

DESEMPENHO FUNCIONAL APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Introdução: As atividades desenvolvidas pelo indivíduo prévias ao acidente vascular cerebral 

(AVC) são apontadas como fatores que podem interferir na funcionalidade após morbidade. 

Segundo alguns autores, um estilo de vida ativo prévio, incluindo a atividade física e 

cognitiva, geraram um efeito protetor após AVC. Conhecer o desempenho funcional prévio 

dos indivíduos, numa fase inicial permite definir metas específicas e nortear a reabilitação 

precoce,
 
visando um melhor prognóstico. Objetivo: Verificar a associação entre as atividades 

instrumentais prévias e o desempenho funcional após acidente vascular cerebral. Casuística e 

métodos: Trata-se de um estudo prospectivo, realizado em pacientes admitidos em um 

hospital público, Salvador- Ba, com diagnóstico de primeiro AVC, independente funcional 

prévio. Os participantes foram primeiramente analisados no período da admissão hospitalar, 

onde foi aplicado o Índice de Atividade Frenchay (FAI), o Índice de Barthel Modificado 

(IBM), a escala de avaliação da gravidade do AVC (NIHSS) e um questionário clínico e 

sociodemográfico. No período da alta hospitalar e após 6 meses foi aplicado, por telefone, 

IBM e o  EuroQol-5 dimensões (EQ-5D). Após análise univariada pelos testes t de Student, 

Mann Whitney U, Qui-quadrado e Exato de Fisher, e considerando os dados presentes na 

literatura, foram incluídas as variáveis em um modelo multivariado de regressão logística para 

avaliação dos preditores de dependência funcional (IBM < 46) e qualidade de vida 

comprometida (EQ-5D < 0,78) após 6 meses. O escore do FAI, como principal variável 

independente do estudo, foi incluída em dois modelos de análise multivariada, o primeiro 

avaliando o FAI como variável contínua e o segundo avaliando como variável categórica (FAI 

< 18 ou >=18). Resultados: Foram analisados 141 pacientes, com idade média de 56,2 ± 17,1 

anos, sendo 61,7% do gênero feminino. A comorbidade mais prevalente foi hipertensão 

arterial (80,4%), seguida de doenças cardíacas (17,0%), o qual 8% destes apresentavam 

fibrilação atrial (FA). Pode-se verificar que os pacientes com o FAI < 18, quando comparados 

com pacientes com FAI ≥ 18, apresentaram maior idade (p= 0,039), menor percentual de 

gênero feminino (p= 0,001), AVC mais grave (p= 0,022), menor hábito de leitura (p= 0,025) e 

após 6 meses eram mais dependentes, tanto para as AVDs básicas avaliada pelo IBM (p < 

0,001), quanto para AIVDs, avaliada pelo FAI (p < 0,001). Foi encontrada uma correlação 

positiva entre o FAI e a capacidade funcional da admissão hospitalar (IBM) (r 0,24; p= 0,011) 
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e uma correlação negativa entre o FAI e a gravidade do AVC (r - 0,22; p= 0,017). Foram 

selecionadas as variáveis idade, gênero, gravidade do AVC (NIHSS), capacidade funcional da 

admissão hospitalar (IBM) e FAI prévia como preditores da capacidade funcional e qualidade 

de vida após 6 meses. Quando analisados no modelo multivariado de regressão logística, o 

FAI prévia foi significativa nos dois modelos propostos, no modelo 1 (p= 0,013) e no modelo 

2 (p= 0,041), o IBM da admissão foi preditor apenas no modelo 2 (p < 0,001), que considera o 

FAI  com ponto de corte < 18. Para a qualidade de vida foram significativos no modelo 

multivariado o gênero e a gravidade do AVC (NIHSS). Conclusão: Este estudo demonstrou 

que as atividades instrumentais de vida diária prévias são preditoras na capacidade funcional 

após AVC. 

Palavras Chave: Acidente vascular cerebral, atividades cotidianas, prognóstico. 
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II. INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular cerebral (AVC), além de ser uma importante causa de morte, é a 

principal causa de incapacidade grave ou dependência nas atividades de vida diária (AVDs). 
1
 

Estudos estimam para 2015 uma média de 67 milhões de sobreviventes de AVC no mundo, 

sendo muitos destes susceptíveis a ter alguma deficiência física.
2
 Quando comparado a países 

de alta renda, os países de baixa e média renda apresentam uma maior taxa de mortalidade e 

invalidez nos pacientes acometidos por esta doença.
3
 No Brasil a taxa de incidência anual para 

AVC é em torno de 105 por 100 mil habitantes.
4,5

 Entre as causas específicas de mortes por 

doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares foram as principais causas (9,4%), 

seguida por doenças isquêmicas do coração (8,8%).
6
 

Segundo estudo realizado na América Latina, a proporção de sobreviventes de 

acidente vascular cerebral que necessitam de cuidados variam entre 20% a 39%. 
7
 Uma 

percentagem significativa destes sobreviventes apresentam deficiência moderada ou grave e 

necessitam da presença de cuidador, demanda maior suporte familiar, uso do sistema de saúde 

e de outras instituições sociais.
7,8

 No Brasil, os gastos para o tratamento do paciente com 

AVC agudo são principalmente durante o primeiro ano após a doença, e são impulsionados 

pela intensidade do tratamento hospitalar e complicações intra-hospitalares.
9
 Além disso, o 

acometimento por AVC grave e a presença de deste evento recorrente são os responsáveis por 

grande parte do aumento do custo após o evento, o que traz consequências significativas para 

o Sistema Único de Saúde.
10,11

 

Nos últimos anos, diferentes estudos têm avaliado prognósticos funcionais através de 

determinantes prévios a morbidade, assim como determinantes na fase aguda ou subaguda do 

AVC, como as características demográficas, radiológicas e neurológicas, que individualmente 

ou em combinação podem prever o resultado funcional após o AVC.
12,13

 Fatores clínicos e 

funcionais na fase aguda como a presença de incontinência urinária, baixo escore inicial do 

Índice de Barthel, problemas de deglutição, alteração perceptual e no controle de tronco são 

alguns dos indicadores de prognóstico funcional utilizado nas pesquisas.
14,15,16,17

  Porém, a 

comparação entre esses estudos e a interpretação objetiva entre os determinantes e o desfecho 

funcional são dificultadas pela heterogeneidade na amostra, diferenças metodológicas e nas 

avaliações e nos instrumentos de medição utilizados.
18,19 

As atividades desenvolvidas pelo indivíduo prévias ao AVC são apontadas como outro 

importante fator que interfere na funcionalidade após morbidade. Segundo alguns autores, um 

estilo de vida ativo prévio, incluindo a atividade física e cognitiva podem gerar um efeito 
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protetor após AVC. 
20, 21

 Dentre as atividades prévias que podem ser avaliadas encontram-se 

as atividades de vida diária AVDs, que são as atividades básicas desenvolvidas pelo indivíduo 

e as atividades instrumentais de vida diária (AIVD), essas por serem mais elaboradas exigem 

maior cognição e interação com o meio.
22

 O Índice de Atividade Frenchay (FAI)  foi 

desenvolvido para a avaliação de forma objetiva das atividades instrumentais realizadas pelo 

paciente em um passado recente. Grande parte da pontuação do FAI é baseada na frequência 

com que as atividades são executadas. Esta aborda sobre a avaliação de atividades domésticas, 

trabalho / lazer e atividades ao ar livre. É descrito como um instrumento rápido e fácil de usar, 

confiável e sensível de medir a função antes e após o AVC.
23,24,25

 

A despeito da importância relatada na literatura sobre o tema, poucos estudos associam 

o estilo de vida prévio ao AVC com o desempenho funcional após morbidade. Conhecer o 

desempenho funcional numa fase inicial, levando em consideração as atividades prévias à 

morbidade, permite definir metas específicas e nortear a reabilitação de forma precoce, 

podendo minimizar as incapacidades e evitar sequelas mais graves provenientes de 

complicações, como contraturas e descondicionamento físico, facilitando ao indivíduo o 

retorno a suas atividades e a participação na comunidade.
26,27
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III. OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GERAL 

Verificar a associação entre as atividades instrumentais realizadas prévias e o 

desempenho funcional após acidente vascular cerebral (AVC). 

 

          OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

  Avaliar a concordância interexaminadores no índice de Atividade de Frenchay 

traduzido para o português, na população estudada.  

 Correlacionar as atividades instrumentais realizadas prévias ao AVC e a gravidade do 

déficit neurológico após AVC. 

 Verificar a associação entre as atividades instrumentais prévias com a qualidade de 

vida após seis meses do AVC 
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IV. REVISÃO DE LITERATURA 

 

IV.1.  O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o acidente vascular cerebral 

(AVC)  é uma síndrome clínica, com o rápido desenvolvimento de sinais clínicos de distúrbio 

focal ou global da função cerebral, durando mais de 24 horas ou levando à morte, de provável 

origem vascular.
28

 Pode ser classificado como lesão cerebral isquêmica ou hemorrágica.
29

 

Segundo a Associação Americana do Coração a incidência de AVC isquêmico é de 87% , 

AVC hemorrágico  intracerebral 10% e AVC hemorrágico subaracnóide 3%.
30

 

O acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) ocorre devido à interrupção do 

suprimento sanguíneo, gerando alterações no metabolismo cerebral. É mais frequente que o 

hemorrágico, sendo causado habitualmente por grave estenose ou oclusão arterial, 

consequente a trombose. Pode ser classificado de acordo com o mecanismo da isquemia e do 

tipo e localização da lesão.
29

 De acordo com o Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment 

(TOAST) o AVCI pode ser classificado em 5 grupos de acordo com o mecanismo etiológico: 

cardioembólico, doença de pequenos vasos, doença de grandes vasos, AVC de causas 

incomuns e AVC de etiologia indeterminada.
31

 O AVC hemorrágico decorre da ruptura do 

vaso em qualquer local da cavidade craniana. Podem ser classificadas pela localização 

(extradurais, subdurais, subaracnóides, intracerebrais, intraventriculares), pela natureza do 

vaso (arterial, capilar, venoso), ou pela causa (primária, secundária).
29,32

  

Fatores de risco para o AVC podem ser divididos em não modificáveis (herança 

genética,
33

 gênero e idade) e modificáveis. Dentre os determinantes não modificáveis o 

principal é a idade, um percentual significativo de pessoas acima de 65 anos são acometidos 

por AVC.
1
 Apesar da incidência ainda ser baixa, nos últimos anos tem-se verificado um 

aumento nas taxas de AVC em adultos jovens, com importante impacto na qualidade de vida 

destes,
34

 sendo relatado por Merino et al, em 2011, que a hospitalização por AVCI aumentou 

com a idade em ambos os sexos.
35

 Uma revisão sistemática realizada por Appelros et al, em 

2009, encontrou uma taxa de incidência do AVC cerca de 33% maior entre os homens.
36 

No 

entanto, Petrea et al, em 2009, demonstram que essa associação pode ser revertida 

dependendo da idade, pois as mulheres podem apresentar maior risco de terem AVC que os 

homens em idades mais avançadas.
37

  

Os fatores modificáveis são: a hipertensão arterial, o tabagismo, o sedentarismo, o 

sobrepeso, a diabetes,
38

 a dislipidemia e as cardiopatias
32

 (especialmente fibrilação atrial
39

). 
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Dentre estes, a hipertensão é o principal determinante, sendo verificado entre os pacientes 

hipertensos um risco relativo de seis vezes maior para desenvolverem AVC I.
32

 Os riscos de 

AVC aumentam proporcionalmente com o aumento da pressão arterial, por acelerar a 

progressão da aterosclerose e predispor a lesão vascular. Em torno de 85% dos pacientes com 

AVC são hipertensos.
32,40 

Em países de baixa e média renda, bem como em países desenvolvidos, mais de 60% 

da mortalidade por AVC é atribuido a algum dos fatores de risco modificáveis.  Em particular, 

a pressão arterial elevada causa uma estimativa de 54% de óbitos por AVC, seguido pelo 

colesterol alto (15%) e tabagismo (12%).
2 

 O tabagismo e a hiperlipidemia apresentaram uma 

associação positiva significativa com a incidência em AVCI, especificamente com a doença 

em pequenos vasos.
41

 

Na presença da lesão neurológica as manifestações clínicas subjacentes a esta 

condição incluem alterações das funções motoras, sensitivas e cognitivas.
42,43 

A hemiparesia 

ou hemiplegia é uma sequela comum após o AVC.
44

 A redução de força muscular e da 

amplitude de movimento, associada ao tônus muscular anormal, perda de coordenação motora 

e da organização sensorial, como consequência do AVC, podem contribuir para a alteração 

funcional.
45,46

 Em indivíduos com alteração de equilíbrio após AVC, mesmo com alta 

funcionalidade, as quedas são comuns e estão associadas a limitações na atividade e 

participação.
47

 

Um estudo realizado no Canadá avaliou 612 indivíduos após AVC isquêmico e 

hemorrágico, onde 47,2% destes tinham idade entre 65 a 79 anos e 20,8% tinham idade > 80 

anos. Dentre os sinais e sintomas presentes nos indivíduos após AVC foi observado 7,4% 

alteração de consciência; 69,2% paresia no membro inferior, 79,8% paresia no membro 

superior; 70,4% afasia e disartria; 23,8% confusão e 28,3% disfagia. Sendo 44,2 % dos 

pacientes destinados a centros de reabilitação após o internamento hospitalar.
48

  

 

IV.2.  DETERMINANTES DO PROGNÓSTICO FUNCIONAL APÓS AVC  

  

Características Clínicas, Sociodemográficas e desempenho funcional após a lesão 

Na literatura são encontrados alguns fatores prognósticos para a função do paciente 

após AVC, dentre estes pode-se verificar os aspectos clínicos, as características 

sociodemográficas e o comprometimento funcional na fase aguda.
19

 Dentre os aspectos 

clínicos, a presença de AVC prévio, a etiologia, a gravidade do AVC e a presença de 

comorbidades são associados com a mortalidade e a dependência funcional após a doença. 
49, 
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50, 51, 52, 53, 54
 No entanto, outros aspectos relacionados ao AVC, como a localização e volume 

da lesão, têm resultados controversos na literatura como preditores funcionais.
12, 55, 56, 57

 

Condições clínicas do paciente após AVC na fase aguda, como a presença de incontinência 

urinária, afasia e o grau de paresia do membro superior afetado, também são apontados como 

determinantes do prognóstico funcional.
58, 59, 60

 

Com relação às características sociodemográficas, a idade, além de ser um importante 

fator de risco para as doenças cardiovasculares, é também um fator determinante para o 

prognóstico funcional após AVC.
61

 Os estudos tendem a favorecer a interpretação de que 

pacientes mais idosos têm menos resultados funcionais favoráveis, comparado aos mais 

jovens,
51, 62 

sugerindo-se assim, que a idade é um fator prognóstico negativo significante para 

recuperação funcional e para mortalidade.
63,64

 Além disso, verifica-se na literatura  a  

associação entre o aumento da prevalência de fadiga com o avançar da idade,
65, 66

 sendo que, a 

fadiga gera redução da função física, atividades diárias e qualidade de vida, e muitas vezes 

representa uma barreira para a reabilitação e para a volta ao trabalho.
67

 No entanto, apesar dos 

estudos apontarem a relação entre maior idade e maior comprometimento da função, outros 

não encontraram associação direta entre a idade com as atividades sociais desenvolvidas pelo 

paciente após AVC.
60, 68

 

Como já relatado, além da incidência e mortalidade serem maiores em grupos 

socioeconômicos mais baixos,
69, 70

 estes também apresentam um comprometimento funcional 

maior após AVC.
55, 71

 Os autores apontam como possíveis explicações as diferenças na 

gravidade do AVC, na presença de comorbidades e nos fatores de risco associados
72, 73 

em 

indivíduos com baixo nível socioeconômico. Grube et al, 2012, relataram que a diferença 

funcional após AVC entre distintos grupos socioeconômicos não podem ser atribuídos apenas 

a fatores clínicos, mas também aos aspectos ambientais, comportamentais e psicossociais 

estreitamente relacionadas com as condições de vida socioeconômicas.
74

 

O estudo realizado por Pettersen et al, 2002, tinha por objetivo verificar se as 

características do paciente na fase inicial pós AVC poderiam prever os resultados funcionais 

em três anos. Neste foi observado que o escore do Índice de Barthel (IB) na fase inicial foi o 

preditor independente para todas as variáveis funcionais avaliadas após 3 anos (Índice de 

Barthel, Rankin e FAI), sendo considerado o  mais importante.
18

 Corroborando com este 

achado, estudos na literatura apresentam o estado funcional na fase aguda, avaliado por 

diferentes escalas funcionais como a Escala de Independência Funcional (MIF), Teste de 

controle de tronco, Rankin, o Índice de Motricidade (IM) e o IB,  como preditor independente 

da função e mortalidade do paciente após AVC a longo prazo.
13, 14, 75, 76
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As revisões de literatura realizadas por Meijer R et al, 2003, e Veerbeek JM et al, 

2011, avaliaram estudos de coorte prospectivos para identificar fatores prognósticos baseados 

em evidências na fase subaguda após o AVC para as atividades de vida diária (AVD) e 

deambulação, após três meses a um ano do AVC.  Estes concluíram que as evidências atuais 

sobre possíveis preditores na fase subaguda do acidente vascular cerebral têm qualidade 

insuficiente para fazer uma previsão, pois há poucos estudos que avaliaram os preditores 

funcionais prévios ao AVC e na fase subaguda, com nível de evidência A. Verifica-se assim a 

necessidade de mais estudos para que possa uniformizar e confirmar os fatores prognósticos 

da função após AVC, levando em consideração a participação social.
19, 77

 

 

Atividades funcionais prévias ao acidente vascular cerebral  

Além dos fatores clínicos tradicionalmente citados que influenciam no desfecho 

funcional após AVC, as atividades desenvolvidas pelo indivíduo prévias a morbidade são 

apontadas como importantes fatores que podem interferir na funcionalidade.
22,75  

Estudos 

trazem indícios que a prática de atividade física, além de diminuir os riscos  do indivíduo ter 

AVC,
78, 79

  promove uma estratégia de tratamento profilático desta doença, em função do 

aumento do fluxo sanguíneo e diminuição do dano neurológico durante a isquemia cerebral,  

relatado por  Endrens et al, 2003, em um estudo experimental em ratos, onde verificaram que 

o tamanho da lesão cerebral foi significativamente menor no grupo que realizou atividade 

física três semanas antes da isquemia.
20

 Corroborando com este achado, Bragoni et al, 2000, 

observaram que houve uma correlação positiva entre a recuperação da função após AVC e o 

fluxo sanguíneo cerebral no hemisfério onde ocorreu a lesão, em pacientes que realizavam 

atividades cerebrais específicas.
21

 

Pesquisas avaliam a função do indivíduo prévia ao AVC através do Índice de Barthel 

Modificado (IBM) e a Escala de Rankin modificada,
80

 sendo avaliado como o desempenho 

dos indivíduos nas atividades básicas, de forma independente ou associado com outros fatores 

determinantes, interferem na função após AVC .
58, 81

 No entanto, poucos estudos retratam a 

associação entre as atividades instrumentais de vida diária (AIVD) prévia e o desfecho 

funcional.
22,82

 O IBM é considerado um instrumento simples e válido, este avalia a capacidade 

funcional do indivíduo, através da informação sobre suas atividades de vida diária (AVDs). 

As AVDs são atividades básicas para manutenção da vida, correspondendo às tarefas do 

autocuidado, que caracterizam o tomar banho, vestir-se, andar e comer.
83, 84

 A escala de 

Rankin modificada tem sido utilizada para avaliar o grau de deficiência após AVC. Esta mede 

a independência funcional, incorporando os componentes de função do corpo, atividade e 
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participação. A escala é categorizada em itens, onde o zero indica que não há sintomas, o 5 

indica deficiência grave e 6 indica morte.
85, 86

  

As AIVD são atividades que envolvem funções mais complexas, com isso exigem 

uma maior habilidade cognitiva, quando comparada as atividades básicas.
22

A terminologia 

atividades instrumentais de vida diária foi originalmente descrita por Lawton e Brody, 1969,
87

 

também podem ser chamadas como AVD estendida, atividade social e atividade de vida diária 

avançada.
88

 Estas requerem uma maior interação com o meio ambiente, seja em casa ou na 

comunidade, sendo assim relatado na literatura como um possível pré-requisito para uma vida 

independente na comunidade. As AIVDs incluem ações como preparar refeições, fazer tarefas 

domésticas, manusear dinheiro, usar o telefone, tomar medicações, fazer compras e utilizar os 

meios de transporte.
89, 90, 91

 

Com o objetivo de avaliar as atividades mais complexas prévias ao AVC foi 

desenvolvido por Holbrook e Shilbreck , 1983, o índice de Atividade de Frenchay.
92

  O índice 

contempla 15 atividades subdivididas em três fatores: atividades domésticas (lavar prato, 

cozinhar, limpeza de casa leve, faxina pesada), trabalho/lazer (atividades sociais, lazer, 

viagem, manutenção de casa ou carro, trabalho - não voluntário) e atividades ao ar livre 

(compras, caminhada, pegar transporte, jardinagem, leitura). A pontuação do índice é baseado 

na frequência com que as atividades são realizadas em um período específico (nos últimos 3 

ou 6 meses antes), adotando valores de 0 a 3 a cada item de avaliação. O escore varia de 0 a 

45, quanto maior o escore, mais ativo é o indivíduo. De acordo com a literatura, este é um 

índice validado e confiável,
23,25,93

 usualmente aplicado após a morbidade para avaliar o 

desempenho funcional ou a participação do indivíduo após a reabilitação.
80, 94 

Estudos relataram que o FAI além de ser um índice apropriado para avaliar níveis de 

atividades, também está relacionado com habilidades cognitivas. Cockburn et al, 1990, 

verificaram que o raciocínio (inteligência que se adquire com a vida e nível de escolaridade) e 

a memória estavam relacionados com níveis de atividades domésticas, social e lazer, 

independente de outros fatores de confusão.
95

 Sarker et al, 2012, encontraram a cognição 

como um fator determinante para as AIVDs,
96

 além disso, menor estado funcional foi 

associada com menor função cognitiva em indivíduos idosos.
97 

A literatura apresentou que a concordância entre o FAI, quando aplicado seis meses 

após a alta hospitalar, com o paciente e o familiar é elevada nos escores totais e nos três 

fatores (doméstico, trabalho/lazer, atividades ao ar livre), no entanto foram encontradas 

algumas variações, quando foi considerado os itens individuais, por isso os autores relatam 

que as avaliações quando realizadas com familiares deve ser usado com cautela.
98
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J. Schuling et al, 1993, aplicaram o FAI comparando os escores em indivíduos idosos 

e em indivíduos com AVC, pré e pós morbidade. O instrumento teve a capacidade de 

distinguir o estado funcional de pacientes antes e após infarto cerebral e o estado funcional 

dos idosos, não sugerindo ter efeito teto. Foram encontrados escores menores no grupo de 

AVC na fase pré morbidade, quando comparado ao grupo de referência, podendo ser 

explicado pelo aumento preexistente de comorbidades nestes pacientes.
23

 

  

 

IV. 3. QUALIDADE DE VIDA APÓS AVC 

 

O AVC é a principal causa de incapacidade e dependência crônica em idosos e adultos 

de meia-idade, e muitas vezes leva a longo prazo comprometimento das funções físicas, 

cognitivas e psicossociais.
99, 100

 Estudos trazem que o aumento dos níveis de deficiência estão 

associados com uma redução importante na qualidade de vida após morbidade, além disso, a 

maior assistência do cuidador ao paciente está proporcionalmente relacionada com a 

gravidade da sua limitação.
101

 

Qualidade de vida é um conceito complexo, envolvendo fatores multidimensionais, 

dentre estes encontram-se a saúde física: são sintomas relacionados a doença; funcional: está 

relacionado ao autocuidado, mobilidade e atividades desenvolvidas; psicológica: inclui 

funções cognitivas, emocionais e percepção subjetiva da saúde; e social: são os papéis 

familiares e sociais do indivíduo.
102,103

 A qualidade de vida, por vezes referido como estado 

de saúde, geralmente envolve um componente subjetivo, reflexo da atitude e crenças do 

paciente sobre sua saúde e o impacto desta em suas atividades.
104

  

Em um estudo realizado por Carod-Artal et al, 2000, verificaram que os efeitos 

deletérios significativos persistiram na qualidade de vida dos pacientes após AVC, mesmo 

quando independentes nas AVDs, por não alcançarem o nível de função prévio a morbidade. 

Neste mesmo trabalho, os autores relatam que o estado funcional e a depressão foram 

identificados como fortes preditores da qualidade de vida após AVC.
105

 Diferentes estudos 

têm avaliado os determinantes para qualidade de vida após AVC, sendo verificado a 

influência de fatores sociodemográficos, clínicos, funcionais e psicossociais.
106, 107, 108

  

A avaliação da qualidade de vida como medida de desfecho após a morbidade é um 

complemento da avaliação funcional, para melhor compreender o bem-estar subjetivo e a 

autopercepção dos pacientes após AVC.
109

 O EuroQol cinco dimensões (EQ-5D) é um 
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instrumento genérico para avaliação da qualidade de vida, contém um domínio descritivo 

composto por cinco itens (mobilidade, autocuidado, atividades usuais, dor e 

ansiedade/depressão), tendo a pontuação de 1 (sem problemas ou sintomas) a 3 (problemas ou 

sintomas graves). Os valores para a parte descritiva pode ser convertido em um índice que 

varia de 0 (morte) a 1 (saúde perfeita).
110, 111

  

O EQ-5D foi validado para a população com AVC em 1997, em um estudo 

prospectivo realizado com 152 pacientes após morbidade, podendo ser aplicado através do 

autopreenchimento ou entrevista.
112

 O mesmo foi validado no Brasil na população com AVC, 

em 2011, no qual o EQ-5D mostrou boa correlação com a escala de  gravidade do AVC 

(NIHSS, r = -0,404, p <0,001) e com o índice de Bathel modificado (IBM, r = 0,512, p 

<0,001), verificando ainda uma boa concordância em todas as dimensões avaliadas (p 

<0,01).
113
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V. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

V.1. ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA INTEREXAMINADORES PARA O ÍNDICE 

DE ATIVIDADE DE FRENCHAY  

 

Trata-se de um estudo para a análise de concordância interexaminadores do Índice de 

Atividade Frenchay, realizado no período de Outubro a Dezembro de 2012. O índice está 

traduzido para o português,
82

 porém ainda não validado no Brasil. A amostra foi composta por 

pacientes admitidos em um hospital público, Salvador- Ba, com diagnóstico de AVC, 

independente do número de eventos, e idade acima de 18 anos. Foram excluídos indivíduos 

que apresentaram dificuldade de compreensão da avaliação realizada, que não tiveram 

acompanhante para responder as perguntas, e aqueles que recusaram a participar do estudo. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A variabilidade interexaminadores foi verificada através de entrevistas com o paciente 

ou familiar, por dois investigadores, previamente treinados, em momentos independentes, no 

mesmo turno do dia. 

O Índice de Atividade Frenchay (FAI) foi utilizado para avaliar atividades 

instrumentais de vida diária 3 e 6 meses antes do AVC. É composto por 15 itens que medem 

atividades complexas em categorias de atividade doméstica, trabalho/lazer e atividade ao ar 

livre.
25

 A pontuação do FAI é baseada na frequência com que as atividades foram realizadas 

nos últimos 3 ou 6 meses, o escore varia de 0 (inativo) a 45 (muito ativo), podendo ser 

classificada como: 0-15, inativos, 16-30, moderadamente ativo e 31-45, muito ativa.
93

 Tendo 

um ponto de corte ≥ 18 como preditor de deficiência leve após AVC (Anexo 1).
82

 

A análise estatística foi realizada através do índice Kappa para comparação da 

variabilidade interexaminadores para o escore total, considerando o pondo de corte ≥ 18. A 

análise das variáveis contínuas para o escore total e para as três categorias (atividade 

doméstica, trabalho/lazer e atividade ao ar livre) foi realizada através do Coeficiente de 

Correlação Intraclasse  (ICC), considerando uma associação pobre < 0,20; fraca 0,21 – 0,40; 

moderada 0,41 - 0,60; boa 0,61 - 0,80 e excelente ≥ 0,80.
114

 

 

V.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES INSTUMENTAIS PRÉVIAS E O 

DESEMPENHO FUNCIONAL APÓS AVC  

 

DESENHO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 
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O presente trabalho trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, realizado no 

período de Julho de 2011 a Abril de 2013. A população foi composta por pacientes admitidos 

no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador- Ba. Foram selecionados, através de uma 

amostragem de conveniência, pacientes com diagnóstico de AVC no período da coleta, sendo 

incluídos na amostra indivíduos com o primeiro episódio de AVC, maiores de 18 anos e que 

não tinham comprometimento na capacidade funcional prévia (considerando IBM igual a 50). 

O AVC foi definido como uma lesão neurológica focal, com duração maior que 24h.
28

 O 

diagnóstico de AVC foi dado por tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética, 

com laudo médico. 

Foram excluídos indivíduos que apresentaram dificuldade de compreensão da 

avaliação realizada e que não tinham acompanhante para responder as perguntas; e pacientes 

que tinham outros diagnósticos de patologias neurológicas ou ortopédicas associadas com 

comprometimento funcional.  

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

Os dados foram inicialmente coletados no período da admissão hospitalar, após os 

sinais e sintomas do evento agudo. A coleta foi realizada através de entrevista com o paciente 

e/ou familiar, na emergência, enfermaria, unidade de terapia intensiva e semi-intensiva do 

hospital. Neste momento foi avaliado a gravidade da lesão, o índice de Barthel modificado, o 

Índice de Atividade Frenchay (FAI) e um questionário sociodemográfico, contendo idade, 

gênero, nível de escolaridade, profissão, estado civil, hábitos de vida prévia e aspectos 

clínicos como tipo de AVC, gravidade e lado da lesão, presença de comorbidades (Anexo 2). 

A gravidade do AVC foi mensurada através da escala de AVC do National Institute of 

Health (NIHSS), a qual realiza uma avaliação quantitativa do grau de incapacidade 

neurológica, oferecendo uma medida da gravidade do acidente vascular cerebral, através da 

avaliação do nível de consciência, linguagem, negligência, perda do campo visual, 

movimentos extraoculares, força muscular, ataxia, disartria e perda sensorial. A escala contém 

15 itens de exame neurológico, quanto maior o escore, mais grave o AVC (Anexo 3).
115 

O IBM avalia o grau de independência nas atividades de vida diária; e este é 

constituída por 10 itens (alimentação, higiene pessoal, uso de banheiro, tomar banho, 

continência anal e vesical, transferência, vestir-se, uso de escadas e deambulação). A validade 

e confiabilidade interexaminador foram previamente estabelecidas.
83 

O escore varia de 10 

(totalmente dependente) a 50 (independente), podendo ser categorizado em grupos de acordo 

com a funcionalidade: 10 completamente dependente, 11 a 30 dependência severa, 31 a 45 
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dependência moderada, 46 a 49 dependência leve e 50 completamente independente (Anexo 

4).
83 

O Índice de Atividade Frenchay (FAI) foi utilizado para avaliar as atividades 

instrumentais de vida diária três e seis meses antes da lesão, sendo utilizado ponto de corte ≥ 

18 como preditor de deficiência leve após AVC, de acordo com Kulzer et al, 2008.
82

  

Na alta hospitalar foi novamente aplicado o IBM e após o período de 6 meses do 

AVC, os pacientes ou familiares foram avaliados por telefone. Foi realizada a entrevista com 

o familiar em pacientes que não pudessem responder ao telefonema, sendo considerado 

familiar os filhos e cônjuges.  Neste momento foi aplicado o Índice Barthel Modificado (IBM) 

para avaliar a capacidade funcional dos indivíduos após AVC, O EuroQuol 5 dimenções (EQ-

5D) para avaliar a qualidade de vida e o FAI para avaliar a participação social dos pacientes 

após o evento. A literatura apresenta boa concordência nestas escala quando aplicadas por 

telefone e pessoalmente. 
116, 117

  

O questionário EQ-5D é uma descrição relatada pelo paciente de cinco dimensões do 

estado de saúde incluindo a mobilidade, autocuidado, atividades usuais, dor / desconforto e 

ansiedade /depressão. Cada dimensão do EQ-5D é classificada numa escala de 3 pontos: 1: 

não há problemas, 2:  alguns ou moderados problemas e 3: problemas extremos.
111

 Para 

avaliar os dados todas as dimensões do questionário foram calculadas e convertidas em um 

escore que varia de 0 (equivalente à morte) para 1 (saúde perfeita) (Anexo 5).
118

 

 

CÁLCULO AMOSTRAL 

Baseado em um estudo piloto com 55 pacientes foi realizado o cálculo amostral, 

considerando em um erro alfa de 5%, com poder estatístico de 80%, de acordo com a 

proporção de pacientes independentes com Frenchay < 18 de 43% e ≥18 de 72% encontrada 

no estudo, foi estimado um tamanho amostral de 104 paciente, tendo 52 pacientes para cada 

grupo. A coleta foi estendida pelo período completo do Mestrado para evitar perdas e 

aumentar o poder do estudo nas análises secundárias. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 foi 

utilizado para a análise estatística, com os resultados inseridos no banco, construídos para 

avaliação dos dados. O estudo teve como hipótese alternativa (H1) que as AIVDs prévias ao 

AVC estão associados com a função destes pacientes após morbidade, com isso na Hipótese 
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nula as AIVDs prévias ao AVC não estão associados com a função destes pacientes após 

morbidade.   

Após a análise de normalidade das variáveis contínuas através do teste Kolmogorov 

Smirnov foi verificado que a idade, o escore do FAI total e o IBM da admissão hospitalar 

apresentaram distribuição normal. Uma análise descritiva foi realizada para identificar as 

características da população estudada, as variáveis numéricas foram apresentadas em média e 

desvio padrão, assim como em mediana e intervalo interquartil; e as variáveis categóricas em 

termos absolutos e frequência relativa.  As variáveis independentes são os fatores 

sociodemográficos, clínicos e funcionais na fase aguda e prévia ao AVC (como idade, gênero, 

lado da lesão, grau de escolaridade, gravidade do AVC, escore do FAI); e a variável 

dependente ou de desfecho primária é a capacidade funcional após 6 meses da admissão 

hospitalar, avaliado pelo IBM e a variável de desfecho secundária é a qualidade de vida (EQ-

5D).  

Foi realizada a análise univariada, sendo utilizado o teste Qui-quadrado ou o teste 

Exato de Fisher para variáveis categóricas e o teste T student ou Mann-Whitney para 

variáveis contínuas. O teste de Spearman foi empregado para análise de correlação entre o 

Índice de Barthel Modificado e a gravidade do AVC (NHISS) com o índice de Frenchay.  

Para a análise multivariada foi utilizada a regressão logística, considerando 

dependência funcional (IBM <46) e qualidade de vida comprometida (EQ-5D < 0,78) como 

variáveis dependentes.  As variáveis independentes foram selecionadas baseadas naquelas 

mais relatadas em estudos anteriores como preditoras nos desfechos.  O escore do FAI, como 

principal variável independente do estudo, foi incluída em dois modelos de análise 

multivariada, o primeiro avaliando o FAI como variável contínua, pois esta apresenta um 

maior rigor metodológico e o segundo avaliando como variável categórica (FAI < 18 ou 

>=18), sendo usado pela relevância e importância clínica.  O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p < 0,05). 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral 

Roberto Santos, número do protocolo 21/11. (Anexo 6) Todos os participantes e/ou 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em 

participar da pesquisa de forma voluntária, de acordo com a resolução 196/96 do CONEP. 

(Anexo 7) 
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VI. RESULTADOS 

 

VI.1. ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA INTEREXAMINADORES PARA O ÍNDICE 

DE ATIVIDADE DE FRENCHAY  

 

Foram avaliados para análise de concordância interexaminadores 36 pacientes, com idade 

média de 58,44 ± 17,8 anos, sendo 64% do sexo feminino. A maioria da população foi 

composta por indivíduos casados (41%), de baixa escolaridade (61%) e cor da pele negra 

(70%). A concordância interexaminador, considerando o ponto de corte ≥ 18, foi considerada 

de moderada a boa, k= 0,66 (0,54 – 0,78), p < 0,001. No entanto, a concordância entre as 

variáveis contínuas para o escore total e para as três categorias da FAI foi considerada boa e 

excelente (Tabela 1).  

 

 

Tabela1. Análise de concordância entre o primeiro e segundo avaliador para os escores 

contínuos da FAI, Salvador- Ba. 

Escore da FAI ICC Intervalo de 

Confiança 

p 

Total 0,827 0,69 – 0,91 < 0,001 

Doméstico  0,875 0,77 – 0,93 < 0,001 

TrabalhoLaser  0,735 0,54 – 0,86  < 0,001 

Atividades ao ar livre 0,752 0,57 – 0,87  < 0,001 

FAI: índice atividade de Frenchay 

Análise realizada através do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC)  

 
 

 

VI.2. ESTUDO ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES INSTUMENTAIS PRÉVIAS 

E O DESEMPENHO FUNCIONAL APÓS AVC  

 

Foram avaliados inicialmente 198 pacientes, sendo sete pacientes excluídos durante 

internamento hospitalar (5 por não confirmação do diagnóstico de AVC e dois sendo 

diagnosticados com o segundo episódio de AVC após a admissão no estudo).  Durante o 

seguimento 23 pacientes foram perdidos (1 recusou continuar no estudo e em 22 pacientes 

não foi possível avaliar o IBM na alta hospitalar ou após 6 meses) e 27 pacientes foram a 

óbito, sendo incluídos na análise 141 pacientes (Figura 1). Foi realizada a comparação entre a 
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população estudada e a população perdida durante o seguimento, incluindo os pacientes que 

foram a óbito, sendo encontrada uma diferença significativa em escolaridade (p= 0,036) e 

gravidade do AVC avaliado pelo NIHSS (< 0,001) (Tabela 2). 

Os pacientes foram avaliados numa mediana de 6 (4 – 12) dias após AVC. A média de 

idade dos indivíduos participantes do estudo foi de 56,2 ± 17,1 anos, sendo 61,7% do gênero 

feminino. A maioria da população foi constituída por indivíduos de baixa escolaridade (54,6% 

ensino fundamental incompleto e 14,2% analfabeto); cor de pele parda (56,7%) e preta 

(23,4%); e baixa renda (56,7% ≤ 1 salário mínimo). A comorbidade mais prevalente foi 

hipertensão arterial (80,4%), seguida de doenças cardíacas (17,0%), o qual 8% destes 

apresentavam fibrilação atrial (FA). Em relação aos hábitos de vida prévio ao AVC, 54 

(38,2%) indivíduos eram fumantes ou ex-fumantes; 69 (48,9%) faziam uso de bebida 

alcoólica; 21 (14,8%) pacientes realizavam exercício físico e 29 (20,5%) tinham hábito de 

leitura (Tabela 2). Após 6 meses 17,0% dos pacientes faziam uso de dispositivo para 

deambular e 9,2% eram cadeirantes. Dos 141 pacientes avaliados, 52,5% realizaram 

fisioterapia no período dos 6 meses, sendo 31,0% realizado em clínica e 24,3% em domicílio. 

31,2% dos pacientes evoluíram com afasia ou disartria após AVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Fluxograma dos pacientes no estudo, Salvador- Ba. 
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Tabela 2. Descrição das variáveis sociodemográficas, clínicas e funcionais da população 

estudada e população perdida, Salvador –Ba, 2013. 

 

Variáveis Pacientes seguidos 

n= 141  

Pacientes perdidos 

n = 50 

p 

Idade  

média (SD) 

56,2 (17,1) 61,4 (14,9) 0,061* 

Gênero Feminino  

n (%) 

87 (61,7) 35 (70,0) 0,294** 

Cor da pele  n (%) 

     Parda 

     Preta 

     Branca 

     Outros 

 

80 (56,7) 

33 (23,4) 

19 (13,4) 

9 (7,5) 

 

29 (58,0) 

15 (30,0) 

2 (4,0) 

4 (8,0) 

0,272*** 

Escolaridade  n (%) 

     Analfabeto 

     Ensino Fundamental  

     Ensino Médio  

     Outros 

 

20 (14,2) 

77 (54,6) 

35 (24,8) 

9 (7,4) 

 

17 (34,0) 

22 (44,0) 

8 (16,0) 

3 (6,0) 

0,036*** 

Renda ≤ 1 salário mínimo 

n (%) 

       80 (56,7) 30 (60,0) 0,719*** 

AVC isquêmico 

n (%) 

82 (58,1) 31 (62,0) 0,635** 

NHISS 

mediana (IQ) 

6 (2 – 12)  12 (6 – 21) < 0,001**** 

Comorbidades   n (%) 

   Hipertensão 

   Diabetes 

   Doença cardíaca 

   Depressão 

 

114 (80,8) 

20 (14,1) 

24 (17,0) 

3 (2,1) 

 

40 (80,0) 

13 (26,0) 

11 (22,0) 

1 (2,0) 

 

0,896** 

0,058**     

0,434** 

1,000*** 

Internamento hospitalar (dias) 

mediana (IQ) 

14 (7 – 26) 17 (7 – 21) 0,478**** 

Hábitos de vida prévio  n (%) 

   Fumante ou ex-fumante 

   Consumo de álcool 

   Exercício Físico 

   Leitura 

 

 

54 (38,2) 

69 (48,9) 

21 (14,8) 

29 (20,5) 

 

20 (40,0) 

22 (44,0) 

9 (18,0) 

9 (18,0) 

 

0,701** 

0,548** 

0,618** 

0,680** 

FAI prévia    
Média (SD) 

20,2 (5,9) 20,8 (6,0) 0,600* 

IBM na admissão 

Média (SD) 

33,0 (12,0) 29,8 (10,4) 0,273* 

* Teste T de Student; **Teste Qui Quadrado; ***Teste Exato de Fisher;**** Teste Mann Whitney;  

  FAI: índice de Atividade de Frenchay; IBM: índice de Barthel Modificado; NIHSS: National 

Institutes of Health Stroke Scale; IQ: Intervalo Interquartil (Q1/Q3). 
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O perfil dos pacientes sobreviventes com acidente vascular cerebral de acordo com suas 

atividades instrumentais de vida diária prévia, avaliadas pelo FAI, está apresentado na Tabela 

3. Pode-se verificar que os pacientes com o FAI < 18, quando comparados com pacientes com 

FAI ≥ 18, apresentaram maior idade (p= 0,039), menor percentual de gênero feminino (p= 

0,001), AVC mais grave (p= 0,022), menor hábito de leitura (p= 0,025) e após 6 meses eram 

mais dependentes, tanto para as AVDs básicas avaliada pelo IBM (p < 0,001), quanto para 

AIVDs, avaliada pelo FAI (p < 0,001).  
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Tabela 3. Perfil dos pacientes sobreviventes com acidente vascular cerebral de acordo com 

suas atividades instrumentais de vida diária prévia (Índice de atividade Frenchay - FAI), 

Salvador –Ba, 2013. 

 

Variáveis FAI< 18 

(n= 44) 
FAI ≥18 

(n= 97) 
p 

Idade  

média (SD) 

65,8 (16,0) 51,9 (15,8)  0,039* 

Gênero Feminino  

n (%) 

18 (40,9) 69 (71,1) 0,001** 

Escolaridade  n (%) 

     Analfabeto 

     Ensino Fundamental  

     Médio Completo 

     Outros 

 

8 (18,1) 

29 (65,9) 

5 (11,3) 

2 (4,7) 

 

12 (12,4) 

48 (49,4) 

30 (30,9) 

7 (7,3) 

0,150*** 

Renda ≤ 1 salário 

n (%) 

       23 (52,2) 58 (59,7) 0,805*** 

AVC isquêmico 

n (%) 

29 (65,9) 53 (54,6) 0,209** 

NHISS 

mediana (IQ) 

9 (3 – 15)  5 (2 – 10) 0,022**** 

Comorbidades   n (%) 

   Hipertensão 

   Diabetes  

   Doença cardíaca 

   Depressão 

 

39 (88,6) 

10 (22,7) 

4 (9,0) 

3 (6,8) 

 

75 (77,3) 

10 (10,3) 

20 (20,6) 

0 (0) 

 

0,114** 

0,050** 

0,145*** 

0,029*** 

Internamento hospitalar 

mediana (IQ) 

13 (6 – 20) 14 (7 – 28) 0,287**** 

Hábitos de vida prévio  n (%) 

   Fumante ou ex-fumante 

   Consumo de álcool 

   Exercício Físico 

   Leitura 

 

10 (22,7) 

22 (50,0) 

5 (11,3) 

4 (9,0) 

 

44 (45,3) 

47 (48,4) 

16 (16,5) 

25 (25,7) 

 

0,026** 

0,865** 

0,415** 

0,025*** 

IBM após 6 meses 

mediana (IQ) 

40 (31 - 49) 48 (42 - 50) < 0,001**** 

FAI  após 6 meses   
mediana (IQ) 

3 (0 – 9) 12 (3 – 18) < 0,001**** 

EQ-5D 

mediana (IQ) 

0,41 (0,13 – 

0,84) 

0,70 (0,19 – 0,85) 0,283**** 

* Teste T de Student; **Teste Qui Quadrado; ***Teste Exato de Fisher;**** Teste Mann Whitney;  

  IBM: índice de Barthel Modificado; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale.; EQ-5D :  

EuroQuol 5 dimenções;  IQ: Intervalo Interquartil (Q1/Q3) 
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A associação das variáveis sociodemográficas, clínicas e funcionais dos pacientes 

sobreviventes após acidente vascular cerebral com a capacidade funcional (IBM) e qualidade 

de vida (EQ-5D) após 6 meses estão apresentados na Tabela 4 e 5 respectivamente. Foram 

estatisticamente significativas as associações da capacidade funcional com as variáveis: idade, 

AVC isquêmico, gravidade do AVC (NIHSS), FAI prévio e IBM da admissão hospitalar. A 

qualidade de vida foi avaliada em 101 pacientes, sendo 40 excluídos desta análise, pois não 

foi possível o indivíduo responder ao EQ-5D, secundário a afasia ou ausência do paciente no 

domicílio para responder aos questionários, sendo realizado a entrevista com o familiar por 

telefone. A qualidade de vida apresentou associações estatisticamente significantes com as 

variáveis: gênero, gravidade do AVC (NIHSS) e hábitos de leitura. 
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Tabela 4. Perfil dos pacientes sobreviventes com acidente vascular cerebral de acordo com 

sua capacidade funcional após 6 meses (Índice de Barthel modificado – IBM), Salvador- Ba, 

2013. 
 

Variáveis IBM < 46 

N= 53 

IBM ≥ 46 

N= 88 

p 

Idade  

média (SD) 

63,2 (17,4) 52,0 (15,5) < 0,001* 

Gênero Feminino  

n (%) 

34 (64,1) 53 (60,2) 0,642** 

Escolaridade  n (%) 

     Analfabeto 

     Ensino Fundamental  

     Ensino Médio  

     Outros 

 

11 (20,7) 

26 (49,0) 

12 (22,6) 

4 (7,7) 

 

9 (10,2) 

51 (57,9) 

23 (26,1) 

5 (5,8) 

0,238*** 

Renda ≤ 1 salário 

n (%) 

       32 (60,4) 49 (55,6) 0,254*** 

AVC isquêmico 

 n (%) 

41 (77,3) 41 (46,5) < 0,001** 

NHISS 

mediana (IQ) 

12 (8 – 17)  3 (1 – 7) < 0,001**** 

Comorbidades   n (%) 

   Hipertensão 

   Diabetes  

   Doença cardíaca  

   Depressão  

 

44 (83,0) 

10 (18,8) 

15 (28,3) 

2 (3,8) 

 

70 (79,5) 

10 (11,3) 

9 (10,2) 

1 (1,1) 

 

0,612** 

0,216** 

0,006** 

0,556*** 

Internamento hospitalar 

(dias) mediana (IQ) 

16 (6 – 27) 12 (7 – 26) 0,527**** 

Hábitos de vida prévio  n (%) 

   Fumante ou ex-fumante 

   Consumo de álcool 

   Exercício Físico 

   Leitura 
 

 

13 (24,5) 

20 (37,7) 

5 (9,4) 

9 (16,9) 

 

 41 (46,5) 

49 (55,6) 

16 (18,1) 

20 (22,7) 

 

0,030** 

0,039** 

0,150** 

0,395** 

FAI  prévia   
média (SD) 

18,2 (6,5) 21,5 (5,1) 0,013* 

FAI < 18 

n (%) 

25 (47,1) 19(21,5) 0,001** 

IBM da admissão 

média (SD) 

23,6 (8,1) 38,7 (10,3) < 0,001* 

FAI após 6 meses   
mediana (IQ) 

1 (0 – 3) 14 (10 – 19) < 0,001**** 

EQ-5D 

Mediana (IQ) 

0,14 (0 – 0,57) 0,80 (0,41 – 1) < 0,001**** 

* Teste T de Student; **Teste Qui Quadrado; ***Teste Exato de Fisher;**** Teste Mann Whitney;  

  FAI: índice de Atividade de Frenchay; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; EQ-5D :  

EuroQuol 5 dimenções; IQ: Intervalo Interquartil (Q1/Q3). 
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Tabela 5. Perfil dos pacientes sobreviventes com acidente vascular cerebral de acordo com 

sua qualidade de vida após 6 meses (EuroQuol 5 dimenções- EQ-5D ), Salvador-Ba, 2013. 
 
 

Variáveis EQ-5D < 0,78 

N= 62 

EQ-5D ≥ 0,78 

N= 39 

p 

Idade  

média (SD) 

55,8 (16,2) 54,0 (16,9) 0,594* 

Gênero Feminino  

n (%) 

46 (74,1) 19 (48,7) 0,009** 

Escolaridade  n (%) 

     Analfabeto 

     Ensino Fundamental  

     Ensino Médio  

     Outros 

 

11 (17,7) 

33 (53,2) 

16 (25,8) 

2 (3,3) 

 

3 (7,7) 

21 (53,8) 

12 (30,7) 

3 (7,8) 

0,440*** 

Renda ≤ 1 salário 

n (%) 

       38 (61,2) 20 (51,2) 0,587*** 

AVC isquêmico 

 n (%) 

39 (62,9) 19 (48,7) 0,160** 

NHISS 

mediana (IQ) 

7 (3 – 12)  2 (1 – 6) 0,003**** 

Comorbidades   n (%) 

   Hipertensão  

   Diabetes  

   Doença cardíaca  

   Depressão  

 

51 (82,2) 

8 (12,9) 

13 (20,9) 

2 (3,2) 

 

31 (79,4) 

4 (10,2) 

5 (12,8) 

0 (0) 

 

0,729** 

0,689** 

0,298** 

0,257*** 

Internamento hospitalar 

(dias)  mediana (IQ) 

9 (5 – 20) 12 (7 – 26) 0,295**** 

Hábitos de vida prévio  n (%) 

   Fumante ou ex-fumante 

   Consumo de álcool 

   Exercício Físico 

   Leitura 
 

 

22 (35,4) 

30 (48,4) 

10 (16,1) 

11 (17,7) 

 

 19 (48,7) 

23 (58,9) 

7 (17,9) 

15 (38,4) 

 

0,180** 

0,300** 

0,767** 

0,023** 

FAI  prévia   
Média (SD) 

21,0 (6,4) 21,2 (4,4) 0,833* 

FAI < 18 

n (%) 

18 (29,0) 9 (23,0) 0,510** 

FAI após 6 meses   
mediana (IQ) 

6 (0 – 14) 17 (9 – 21) < 0,001**** 

IBM da Admissão 

Média (SD) 

32,7 (10,7) 37,4 (11,6) 0,076* 

IBM após 6 meses 

Mediana (IQ) 

46 (35 – 48) 50 (49 – 50) < 0,001**** 

* Teste T de Student; **Teste Qui Quadrado; ***Teste Exato de Fisher;**** Teste Mann Whitney;  

  FAI: índice de Atividade de Frenchay; IBM: índice de Barthel Modificado; NIHSS: National Institutes  

of Health Stroke Scale; IQ: Intervalo Interquartil (Q1/Q3). 
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A capacidade funcional avaliada pelo IBM apresentou diferença significativa na admissão 

(p < 0,001) e alta (p= 0,001) hospitalar e após 6 meses (p= 0,003), entre os indivíduos com 

FAI < 18 e ≥ 18. (Figura 2). Foi encontrada uma correlação positiva entre o FAI e a 

capacidade funcional da admissão hospitalar (IBM) (r 0,24; p= 0,011) e uma correlação 

negativa entre a FAI e a gravidade do AVC (r - 0,22; p= 0,017). (Figura 3) 

 

 

 

Figura 2. Avaliação do Índice de Barthel Modificado (IBM) na admissão, na alta hospitalar e 

após 6 meses, considerando o ponto de corte do índice de Frenchay prévia < 18 ou ≥ 18, 

Salvador- Ba, 2013. 
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Figura 3. a) Correlação entre o escore do índice de Frenchay (FAI) com  a capacidade 

funcional da admissão hospitalar, avaliada pelo índice de Barthel modificado (IBM) e b) 

Correlação entre o FAI com a gravidade do AVC avaliada pelo National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS), Salvador- Ba, 2013. 
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De acordo com a análise univariada e com dados da literatura revisada foram 

selecionadas as variáveis idade, gênero, gravidade do AVC (NIHSS), capacidade funcional da 

admissão hospitalar (IBM) e FAI prévia como preditores da capacidade funcional e qualidade 

de vida após 6 meses. Quando analisados no modelo multivariado de regressão logística, o 

FAI prévia foi significativa nos dois modelos propostos, no modelo 1 (p= 0,013) e no modelo 

2 (p= 0,041), o IBM da admissão foi preditor apenas no modelo 2 (p < 0,001), que considera o 

FAI com ponto de corte < 18, mostrando assim serem preditores independentes da capacidade 

funcional após 6 meses nesta população (Tabela 6). No entanto, para qualidade de vida foram 

significativos no modelo multivariado o gênero e a gravidade do AVC (NIHSS) (Tabela 7). 

 

 

 

 

Tabela 6. Variáveis associadas com dependência funcional (Barthel <46) na  

análise multivariada, Salvador- Ba, 2013. 
 

Variável Razão de 

chance 

Intervalo de 

confiança de 95% 

p 

Modelo 1: 

Idade* 

Gênero feminino 

NIHSS**  

IBM da admissão**  

FAI**  

 

1,02 

0,30 

1,16 

0,92 

0,88 

 

0,99 - 1,06  

0,08 - 1,13 

0,99 - 1,36 

0,85 - 1,01 

0,79 - 0,97 

 

0,216 

0,074 

0,066 

0,076 

0,013 

 

Modelo 2: 

Idade*  

Gênero feminino 

NIHSS**  

IBM da admissão**  

FAI < 18 

 

 

1,02 

0,37 

1,12 

0,87 

3,04 

 

 

0,99 - 1,06 

0,11 - 1,29 

0,97 - 1,29 

0,82 - 0,92 

1,05 - 8,81 

 

 

0,165 

0,119 

0,141 

<0,001 

0,041 

FAI: índice de Atividade de Frenchay; IBM: índice de Barthel Modificado; NIHSS: National  

Institutes of Health Stroke Scale 

* Para cada aumento de 1 ano 

** Para cada aumento de 1 ponto  
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Tabela 7. Variáveis associadas com qualidade de vida comprometida  

(EQ-5D < 0,78)  na análise multivariada, Salvador-Ba, 2013. 
 

Variável Razão de 

chance 

Intervalo de 

confiança de 95% 

p 

Modelo 1: 

Idade*  

Gênero feminino 

NIHSS**  

IBM da admissão**  

FAI**  

 

1,00 

0,29 

1,14 

1,07 

0,94 

 

0,97 - 1,04 

0,10 - 0,85 

1,04 - 1,27 

0,98 - 1,17 

0,85 - 1,04 

 

0,910 

0,024 

0,008 

0,138 

0,221 

 

Modelo 2: 

Idade*  

Gênero feminino 

NIHSS**  

IBM da admissão**  

FAI < 18 

 

 

1,00 

0,20 

1,13 

1,07 

3,04 

 

 

0,97 - 1,04 

0,06 - 0,69 

1,01 - 1,25 

0,98 - 1,17 

0,77 - 12,02 

 

 

0,982 

0,010 

0,021 

0,142 

0,113 

FAI: índice de Atividade de Frenchay; IBM: índice de Barthel Modificado; NIHSS: 

 NationalInstitutes of Health Stroke Scale 

* Para cada aumento de 1 ano 

** Para cada aumento de 1 ponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

VII. DISCUSSÃO 

 

VII.1. ANÁLISE DE CONCORDÂNCIA INTEREXAMINADORES PARA O ÍNDICE 

DE ATIVIDADE DE FRENCHAY  

 

O presente trabalho avaliou a reprodutibilidade dos escores de avaliação do FAI, 

traduzida para a língua portuguesa anteriormente.
82

 Nossos resultados sugerem boa a 

excelente confiabilidade interobservador do índice de Frenchay como uma medida de 

avaliação da função do paciente prévia ao AVC.  Corroborando estes achados, Post et al, 

2003, avaliaram o FAI em 45 pacientes após AVC e verificaram uma boa confiabilidade 

interobservadores em centros de reabilitação.
119

 

Diferente destes resultados, Green et al, 2001, ao avaliarem a confiabilidade teste-

reteste de escalas para avaliação de AVDs básicas e AIVD em 22 pacientes, foi verificado 

baixa confiabilidade para a avaliação das AIVD, avaliadas pelo FAI e pela escala AVD 

estendida de Nottingham. Análogo a estes achados, Piercy et al, 2000, avaliaram a 

confiabilidade interavaliadores do FAI e verificaram que nenhum dos itens foi encontrado 

uma concordância excelente, três itens apresentaram uma concordância moderada, porém com 

diferença significativa entre os valores do FAI e dois itens tiveram uma concordância fraca. 

Entretanto, nestes estudos foram avaliados indivíduos após um ano do AVC e a segunda 

avaliação interobservadores ocorreu após uma semana a vinte dias da primeira avaliação, 

podendo os resultados serem influenciados pelo viés de memória.
120, 121

 

Estudo prévio, realizado em Taiwan, 2011, comparou a responsividade e a validade de 

duas escalas que avaliam AIVD, uma versão modificada da escala de AVD estendida de 

Nottingham e o FAI. Os resultados mostram que a Escala AVD estendida de Nottingham 

modificada foi significativamente mais sensível do que o Índice de Atividades Frenchay, e a 

validade concorrente das duas escalas foram compatíveis. Sugerindo assim, que a escala de 

Nottingham modificada seja utilizada para detectar alterações da função AIVD dos pacientes 

durante o período de intervenção, avaliando os resultados após reabilitação, porém o estudo 

não relata a sua utilização na fase aguda como preditora funcional.
122

 

A escala de AVD estendida de Nottingham e o FAI são apresentadas na literatura 

como confiáveis, válidas e responsivas para avaliação de desfecho funcional em pacientes 

com AVC, porém não foi encontrada na literatura a aplicação da escala de AVD estendida de 

Nottingham como preditora funcional na fase aguda após a morbidade.
122, 123, 124

 No entando, 

o FAI avalia a frequência com que as atividades instrumentais são realizadas em um passado 
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recente, podendo ser utilizada na fase aguda como preditor funcional, após seis meses, um ano 

ou para avaliação após reabilitação, como medida de desfecho.
25, 91, 125

 

Martins et al , 2003, realizaram um estudo em Portugal de adaptação e validação do 

FAI em pacientes com baixa escolaridade após AVC. O estudo relata que quando aplicada 

nove meses após o evento, o FAI foi de difícil interpretação e apresentou resultados 

ambíguos, pois algumas atividades não realizadas pelos pacientes não eram consequência da 

lesão, eram atividades que estes já não realizavam antes do AVC. Por isso, propôs a alteração 

dos escores baseado na frequência das atividades desenvolvidas, para escores baseados na 

percepção do indivíduo a cerca da capacidade/incapacidade de executar as tarefas. Entretanto, 

o presente estudo utilizou a tradução da escala sem a alteração proposta acima, pois o FAI foi 

aplicada para avaliar as AIVD prévias ao AVC, verificando a frequência com que as tarefas 

são executadas.
126

  

 

VII.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES INSTUMENTAIS PRÉVIAS COM O 

DESEMPENHO FUNCIONAL APÓS AVC  

 

Neste estudo foi possível demonstrar a influência das atividades instrumentais prévias 

na capacidade funcional no paciente após AVC, verificando assim que o FAI<18 foi preditora 

de dependência funcional após seis meses do evento.  

Como já discutido em diferentes estudos, a prática de atividades cognitivas e motoras 

globais além de reduzir o risco para AVC,
78, 79, 127, 128

 podem exercer também um efeito 

protetor sobre o evento cerebrovascular agudo, levando a uma melhor recuperação 

funcional.
20, 21

 Além disso, a identificação do nível de atividade prévia ao AVC pode fornecer 

um direcionamento para o paciente, a família e o terapeuta na determinação de metas e 

objetivos a curto e a longo prazo para a reabilitação.
22

 

Corroborando com os achados, Kulzer et al, 2011, verificaram uma associação entre a 

FAI prévia e a função do paciente com AVC na alta hospitalar, avaliado através da escala de 

Rankin modificada. 
82

 O autores encontraram o ponto de corte do FAI ≥ 18 para predizer uma 

dependência leve na alta hospitalar. No entanto, no presente estudo os indivíduos com o 

escore do FAI ≥ 18 apresentaram dependência moderada no momento da alta hospitalar, 

apenas após seis meses do evento agudo estes indivíduos apresentaram dependencia leve, 

avaliado através do IBM. A diferença na capacidade funcional encontrada entre os estudos, 

pode ter sido pela utilização de diferentes escalas para desfecho funcional. 
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A escala Rankin modificada e o Índice de Barthel modificado (IBM) são instrumentos 

frequentemente utilizados na literatura para medir dependência e capacidade funcional após o 

AVC. 
129

 A escala de Rankin é simples e com boa aceitabilidade para medir recuperação 

funcional, porém sua habilidade de avaliar a precisão do quadro funcional pode ser 

questionada.
130

 Uyttenboogaart et al, 2005, avaliaram a relação entre a Escala de Rankin e 

Índice de Barthel em AVC, onde foi verificado que a Rankin é uma escala mais fácil de ter 

resultados errôneos, além disso, mudanças na atividade e estilo de vida após AVC medida 

pela Rankin nem sempre correspondem as AVDs medidas pelo IBM, onde foram observadas 

discrepâncias entre os escores das escalas. Estudos ainda relatam que o IB é mais confiável e 

menos subjetiva.
131, 132

 

Pode-se observar neste estudo que quanto mais ativo for o indivíduo prévio a lesão 

neurológica, melhor a sua capacidade funcional desde a admissão hospitalar, verificando-se 

uma correlação positiva entre a capacidade funcional da admissão e as AIVD prévias ao 

AVC.  Além disso, o índice de Barthel modificado (IBM) avaliado na admissão hospitalar, 

também foi um preditor da capacidade funcional após seis meses, corroborando com estudos 

anteriores.
18, 75, 133

 Kwakkel et al, 2011, investigaram o valor preditivo do IB medido na fase 

aguda com as AVD básica após seis meses do AVC, concluindo que o IB apresentou boa 

propriedade discriminativa para o desfecho funcional. O trabalho também sugere que a 

avaliação da escala seja feita na fase aguda e ao final da primeira semana em hospitais e nas 

unidades de AVC, para favorecer a uma precoce gestão da reabilitação.
134

  

Foi verificado no presente estudo que 37,5% da população estudada apresentavam 

dependência moderada, grave ou eram dependentes após seis meses do AVC, um percentual 

similar a literatura.
48

 Pesquisas relatam que a presença do comprometimento funcional após 

três e seis meses do AVC são um forte preditor de mortalidade a longo prazo, retratando e 

reforçando a importância da reabilitação numa fase precoce após morbidade.
135, 136, 137

 Com 

base em uma metanálise, Kwakkel et al, 2004, relataram que é necessário uma atuação 

precoce e um tempo de terapia adicional nos primeiros seis meses após AVC, para obter uma 

melhoria significativa para as atividades da vida diária.
138

 

Estudos epidemiológicos prospectivos nos países ocidentais relataram que 

aproximadamente 60% de todas as vítimas vão recuperar a independência nas atividades 

básicas de vida diária dentro de seis meses após AVC.
139

 No presente estudo, mesmo os 

pacientes independentes ou com leve dependência nas AVDs após seis meses, apresentavam 

um grande comprometimento nas AIVDs, sendo considerados inativos. Jiménez-Caballero et 
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al, 2012, verificaram que as AIVDs após seis meses podem ser influenciadas pela idade, 

gravidade do AVC ou presença da hemiparesia.
140

   

Em pesquisas anteriores a gravidade do AVC, avaliada pelo NIHSS esteve relacionada 

com a função após o evento. 
96, 141

 Johnston et al, 2001, observaram que dentre as variáveis 

clínicas, o NIHSS coletado até uma semana do evento isquêmico, foi o melhor preditor de 

função após morbidade. 
57

 No entanto, pode-se verificar que o desfecho funcional da maioria 

destes estudos foram avaliados até três meses após evento agudo, além disso, foram incluídos 

na análise o desfecho óbito e não avaliaram apenas pacientes de primeiro AVC, não sendo 

relatado a função prévia da população estudada. No presente estudo a gravidade do AVC 

(NIHSS) não foi preditor funcional, podendo estar relacionado ao fato de terem sido incluídos 

apenas pacientes de primeiro AVC, o desfecho funcional foi avaliado após seis meses do 

evento agudo e foram excluídos os óbitos. Contudo, assim como em trabalhos anteriores, 

neste estudo foi encontrado uma correlação negativa entre a gravidade do AVC e as AIVDs 

prévias, avaliadas pelo índice de Frenchay.
94

 

 Na literatura, a hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para 

AVC,
40, 142

 ratificando os dados prévios, neste estudo foi encontrado uma maior prevalência 

de hipertensão arterial entre as comorbidades, seguida de doenças cardíacas e diabetes. Além 

disso, com relação aos hábitos de vida prévio a morbidade da população estudada 48,9% dos 

pacientes faziam uso de bebida alcoólica e 38,2% eram fumantes ou ex-fumantes, percentuais 

similares a estudos anteriores,
82

 sendo estes também apontados como possíveis fatores de 

risco para AVC.
35

 

Quanto aos aspectos socioeconômicos, a população deste estudo, proveniente de um 

hospital da rede pública, foi bastante homogênea, apresentando um maior percentual de 

pacientes com baixa escolaridade e baixa renda, sendo aspectos que podem influenciar na 

reabilitação e na capacidade funcional após AVC, devido principalmente a dificuldade de 

acesso aos recursos adequados e em tempo hábil, para o tratamento da lesão, após a alta 

hospitalar. Langagergaard et al, 2011, usando registros públicos de base populacional 

avaliaram pacientes > 65 anos internados por AVC e compararam o tratamento realizado para 

a lesão de acordo com a renda, escolaridade e situação de emprego. Foi visto que um menor 

nível socioeconômico esteve associado com menor chance do paciente receber um tratamento 

adequado secundário a lesão neurológica.
143

 

Verificou-se uma diferença significativa para o gênero, quando relacionado com o 

escore do FAI, resultado já descrito na literatura,
90,144

 podendo ser justificada pelas distintas 

atividades desenvolvidas de acordo com o gênero, apontadas na literatura. Sendo visto uma 
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maior pontuação nas atividades domésticas para as mulheres e trabalho/lazer para homens, 

repercutindo no escore total do FAI, retratando o quanto ainda prevalecem os papéis 

culturais.
90,144,145

 Corroborando com esta hipótese Hashisuca et al, 1999, avaliaram indivíduos 

idosos, de classe média, onde encontrou que as mulheres com idade entre 55-79 anos tinham 

um estilo de vida mais ativos que os homens, sendo estes mais dependentes de cônjuges ou 

outros membros da família, apesar de serem independentes quando relacionados as AVDs 

básicas.
146

 Entretanto, no presente estudo o gênero não foi um preditor independente para a 

capacidade funcional, mas foi preditor para a qualidade de vida após 6 meses. 

Pinto et al, 2011, avaliaram a qualidade de vida, através do EQ-5D, em pacientes com 

AVC, em comparação com pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e 

cuidadores, e encontraram uma pontuação significativamente menor do EQ-5D para acidente 

vascular cerebral, em comparação com ICC e cuidadores (0,52, 0,69 e 0,65, respectivamente), 

demonstrando que o AVC traz um impacto significativo na percepção de qualidade de vida do 

paciente. Além disso, foi verificado uma correlação significativa da pontuação total do EQ-

5D com IBM (r = 0,38, p <0,001) e com a gravidade do AVC (NIHSS) (r = -0,404, p = 

0,001).
147

 

Corroborando com a literatura, a gravidade do AVC (NIHSS) e o gênero feminino, 

neste estudo, foram preditores independentes para uma qualidade de vida comprometida (EQ-

5D < 0,76) após AVC.
99,148

 As pesquisas têm mostrado que o gênero feminino apresentam um 

acometimento mais severo do AVC, podendo estar relacionado a uma maior idade e um perfil 

diferente dos fatores de riscos, quando comparado aos homens.
6,149, 150, 151

 Discordando dos 

achados, Lauret et al, 2011, avaliaram a qualidade de vida em paciente com AVC e os fatores 

preditivos, numa população de 80 pacientes após dois anos do evento, onde perceberam que a 

qualidade de vida tendeu a ser determinada pela afasia, comunicação, hemiparesia, 

independência funcional e depressão, verificando que gênero e o comprometimento inicial 

avaliado pela escala de Rankin não tiveram um impacto significante na qualidade de vida.
107

 

Nesta pesquisa foi encontrada uma associação entre a atividades funcionais (AVD e 

AIVD) avaliadas após 6 meses e a qualidade de vida, confirmado por Kwok et al, 2011, onde 

verificaram que a participação social após o AVC tem influência significativa na qualidade de 

vida.
152

 Algurén et al, 2012, usaram o Core Set para AVC da Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF) para identificar os fatores de qualidade de vida, abrangendo uma 

perspectiva biopsicossocial, e estudaram se esses fatores são diferentes em 6 semanas, 3 

meses e 1 ano pós-AVC. Foi observado que os fatores de qualidade de vida variam com o 

tempo após a lesão neurológica, indicando a importância das funções do corpo, atividades e 
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participação na qualidade de vida dentro de 3 meses pós-AVC, porém com o passar do tempo 

os fatores ambientais tiveram um maior impacto na qualidade de vida, sugerindo assim 

atenção quanto as mudanças de padrões internos e expectativas do paciente durante o 

processo de recuperação.
102

 

Na análise crítica deste estudo, consideramos como ponto forte a relevância clínica 

dos nossos resultados, confirmando a associação das atividades funcionais prévias ao AVC 

com a capacidade funcional, podendo considerar as AIVDs como um fator protetor para a 

dependência após a morbidade. Os resultados são baseados em dados clínicos, em uma coleta 

primária, porém foram coletados a partir de uma amostra de conveniência, estando propensos 

a viés de seleção. No entanto, as características descritivas dos pacientes, sociodemográficas e 

clínicas, não indicam diferenças em relação a literatura.  

A cognição e a depressão são apontadas na literatura como fatores que podem 

influenciar tanto na capacidade funcional, quanto na qualidade de vida após AVC, contudo, 

neste estudo estas variáveis foram coletadas através de prontuários médicos, não sendo 

utilizado escalas validadas, podendo assim ter influenciado para os baixos escores de 

depressão e alteração cognitiva na população estudada. Outro aspecto a ser considerado é que 

o mesmo pesquisador realizou a avaliação inicial e a avaliação do desfecho funcional, no 

entanto o avaliador não consultou os dados previamente coletados e no momento da avaliação 

do desfecho o avaliador não tinha em mãos os dados clínicos e funcionais coletados 

anteriormente.  

 

 

VIII. PERSPECTIVAS DO ESTUDO 

No presente estudo foi verificada a influência das atividades instrumentais prévias ao 

AVC e a capacidade funcional, no entanto estas não tiveram relacionadas com a qualidade de 

vida após seis meses. A literatura apresenta que a influência de fatores na qualidade de vida 

podem mudar com um tempo após AVC, apresentando um maior impacto do ambiente e dos 

fatores sociais com um longo tempo após a doença. Com isso, o seguimento com um maior 

tempo possa verificar o desempenho funcional a longo prazo e o impacto deste na qualidade 

de vida.   
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IX. CONCLUSÕES 

Este estudo demonstrou que as atividades instrumentais de vida diária prévias estão 

associadas com a capacidade funcional após AVC 

1- A avaliação interexaminadores no índice de Atividade de Frenchay traduzido para o 

português apresentou boa a excelente concordância, na população estudada.  

2- As atividades instrumentais de vida diária prévias ao AVC, avaliadas pela FAI, 

apresentaram uma associação negativa significante com a gravidade do AVC, avaliada 

pelo NIHSS e uma associação positiva significante com a capacidade funcional 

avaliadas no momento da admissão hospitalar. 

3- As atividades instrumentais prévias ao AVC, avaliadas pela FAI, não foram preditoras 

da qualidade de vida após seis meses do evento, esta foi influenciada apenas pela 

gravidade do AVC e gênero. 
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X. SUMMARY  

 

ASSOCIATION BETWEEN INSTRUMENTAL ACTIVITIES PRIOR AND  

FUNCTIONAL PERFORMANCE AFTER STROKE 

 

Background: The activities performed by the individual prior the stroke are cited as factors 

that may interfere in the functionality after morbidity. According to some authors, prior active 

lifestyle, including physical and cognitive activity generated a protective effect after stroke. 

Knowing the prior functional performance of individuals at an early stage allows you to set 

specific goals and guide early rehabilitation, seeking a better prognosis. Objective: To 

investigate the association between instrumental activities prior and functional performance 

after stroke. Casuistry and methods: This was a prospective study realized in patients 

admitted at a public hospital, Salvador-Bahia, diagnosed with first stroke and independent 

functional prior. Participants were first analyzed in the period of admission, which was 

applied Frenchay Activity Index (FAI), the scale of assessment of stroke severity (NIHSS), 

and a clinical and sociodemographic questionnaire. During discharge and after 6 months was 

applied, by phone, modified Barthel index (MBI) and EuroQol-5 Dimensions (EQ-5D). After 

univariate analysis by Student's t test, Mann Whitney, Chi-square and Fisher's exact test, and 

considering the data in the literature, variables were included in a multivariate logistic 

regression to assess predictors of functional dependency (MBI < 46) and impaired quality of 

life (EQ-5D <0.78) after 6 months. The score of the FAI, the main independent variable of the 

study was included in two models of multivariate analysis, the first evaluating the FAI as a 

continuous variable and the second evaluated as a categorical variable (FAI <18 or > = 18). 

Results: We analyzed 141 patients with a mean age of 56.2 ± 17.1 years, and 61.7% were 

female. The most prevalent comorbidity hypertension (80.4%), followed by heart diseases 

(17.0%), which these 8% had atrial fibrillation (AF). It was found that patients with FAI <18 

compared with patients with FAI ≥ 18, were older (p = 0.039), a lower percentage of females 

(p = 0.001), more severe stroke (p = 0.022), lower reading habit (p = 0.025) and after 6 

months were more dependent, both for basic ADLs assessed by MBI (p <0.001), and for 

IADL, assessed by  FAI (p <0.001). Found a positive correlation between FAI and functional 

capacity of hospital admission (MBI) (r 0.24, p = 0.011) and a negative correlation between 

FAI and stroke severity (r - 0.22, p = 0.017). It were selected variables: age, gender, stroke 

severity (NIHSS), functional capacity of hospital admission (MBI) and FAI prior as predictors 

of functional capacity and quality of life after 6 months. When analyzed in a multivariate 
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logistic regression model, the prior FAI was significant in both models proposed, in Model 1 

(p = 0.013) and model 2 (p = 0.041), the MBI admission was predictive only in model 2 (p < 

0.001), which considers the FAI with a cutoff <18. For quality of life were significant in the 

multivariate model gender and stroke severity (NIHSS). Conclusion: This study demonstrated 

that the instrumental activities of daily living prior are associated with the functional ability 

after stroke. 

Key words: Stroke, activities of daily living, prognosis. 
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ANEXO 1. 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADES DE FRENCHAY 

 

Nos últimos 3 meses com que frequência você:  

Preparava o almoço ou jantar 0: nunca 

1: < 1 vez na semana 

2: 1-2 vezes na 

semana 

3: mais dias 

Lavava e secava os pratos, bem como organizava 

  

Organizava a lavagem de roupas (a mão ou em lavanderia)  

 

 

 

 

 

 

 

0: nunca 

1: 1-2 vezes/3meses 

2: 3-12 vezes/ 3meses 

3: > 1 vez na semana 

 

Realizava trabalhos domésticos leves(como tirar pó e organizar 

objetos pequenos) 

Realizava trabalhos domésticos pesados (estender as camas, 

limpar o chão, mover cadeiras, etc) 

Realizava as compras da casa 

Participava de atividades sociais como: ir a igueja, ao cinema, na 

casa de amigos, sair para beber alguma coisa. (podia ser levado 

até os locais, porém devia tomar parte ativa ao chegar no local) 

Caminhava fora > 15 min, distancia próxima 1.5 Km (pode 

incluir caminhada até local onde fazia compras da casa, desde 

que mantém distancia razoável) 

Praticava atividades de lazer que envolvessem atividade física: 

jogos, esporte (não inclui assistir esporte na TV) 

Dirigia carro, pegava ônibus (ia até o ponto caminhando) 

Nos últimos 6 meses com que frequência você:  

Viajava de ônibus ou carro somente por prazer (deve envolver 

alguma “tomada de desição” do paciente. Exclui viagens nas 

quais sua participação for somente passiva, como nas excursões)  

0: nunca 

1: 1-2 vezes no mês 

2: 3-12 vezes no mês 

3: > 1 vez/ semana 

Realizava jardinagem fora de casa (leve: ocasionalmente retirava 

ervas daninhas; moderada: regurlamente retirava ervas daninhas, 

podava, etc.; intensa: realizava trabalho que fosse necessário, 

inclusive fazia buracos no chão) 

 

 

 

0: nunca 

1: leve 

2: moderado 

3: quando necessário 

Realizava a manutenção da casa (leve: reparo de pequenas 

coisas; moderado: pintava e decorava a casa, manutenção de 

rotina do carro; intenso: todas as tarefas de casa, incluindo 

manutenção da casa e carro) 

Quantos livros completos e extensos o Sr (a) lia (não inclui 

revistas, jornais e periódicos) 

0: nunca 

1: 1 em 6 meses 

2: <1/quinzena 

3: > 1/quinzena 

Possuía trabalho remunerado (não inclui trabalho voluntário) 

 

0: nenhum 

1: > 10h na semana 

2: 10 – 30 

horas/semana 

3: > 30 horas /semana 
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ANEXO 2. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome: _________________________________________________    Data: ___/___/___ 

Prontuário: ________________ Registro:__________ Localização no hosp.:__________________        

Responsável:_____________________________        ADM HGRS: ___/___/___ 

End.:_____________________________________________________________________ 

Tel.: (    )  ___________________  /  (    )  ________________________         

Data de nasc.:___/___/___    Idade:____    Sexo:(   )M  (   )F    Estado civil:_____________       

Profissão: __________________  Ocupação: _________________ Escolaridade: __________________   

Raça: (  )banca  (  )preta (  )parda  (  )amarela  (  )indígena          Renda Familiar:____________ 

Tipo AVE:  (  ) isquêmico    (  ) hemorrágico       Data AVE:___/___/___     Tempo deste  AVE:_______ 

Local da lesão:   (  ) D    (  ) E   (  ) outros______________________________ 

Lado da seqüela:  (  )D   (  )E   (  ) sem seqüela 

Sequela: (  ) motora  (  ) sensitiva  (  ) perceptual (  ) outra_____________ 

NIH:__________________ 

Comorbidades: (  )HAS   (  ) DM  (  ) ICC  (  ) FA  (  ) IRC  (  ) amputação; uso dispositivo (  )sim (  )não 

   (  ) obesidade  (  ) outras comorbidades: _________________________________________ 

Hábitos prévios: (  ) álcool ____________________   (  ) fumante ___________________   

  (  ) exercícios físico; Qual? Quantas vezes na semana? _______________________________ 

Prévio   Barthel:______       

Alimcnt. 

 

Higiene 
pessoal 
 

Uso do 
banheiro 
 

Banho 

 

Contin. 
Anal. 
 

Contin. 
Vesical 
 

Vestir-se 
 

Transf. 

 

Escada 

 

Deambul. 

 

Cadeira 
rodas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAI :_______     (O que gosta de ler:_______________ quantas vezes na semana:____________) 

3 últimos meses 6 últimos meses 
prepara 

almoço 

 

Pratos 

armários 

 

Lava  

roupas 

 

domest 

leve 
Domest 

pesado 

 

Compras 

casa 

 

Atv 

sociais 

 

Caminha 

>15min 

 

Atv. 

Lazer 

 

Carro 

onibus 

 

viagem jardinage

m 

Manutenção 

Casa/carro 

ler trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Durante internação:  

Procedimentos realizados:  (  ) IOT  data:__/__/__    (  ) cirurgia Qual:____________ Data:__/__/__ 

                                            (  ) outro______________________________ Data: __/__/__ 

Complicações: ______________________________________________________________________ 

Alta hospitalar   Data: ___/___/___    Índice Barthel ____  Data coleta:__/__/__   Forma: (  ) tel  ( )pessoalmente         

Alimcnt. 

 

Higiene 
pessoal 
 

Uso do 
banheiro 
 

Banho 

 

Contin. 
anal. 
 

Contin. 
vesical 
 

Vestir-se 
 

Transf. 

 

Escada 

 

Deambul. 

 

Cadeira 
rodas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apresenta:  (  ) alteração cognição _____________    EQ:_____ 

Após 6 meses       Data: ___/___/___   Índice Barthel _____  Data coleta:__/__/__   Forma: (  ) tel  ( )pessoalmente 

Alimcnt. 

 

Higiene 

pessoal 
 

Uso do 

banheiro 
 

Banho 

 

Contin. 
anal. 
 

Contin. 
vesical 
 

Vestir-se 

 

Transf. 

 

Escada 

 

Deambul. 

 

Cadeira 
rodas 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizou Fisioterapia: (  ) Sim  (  )Não  Onde: ______________Por quanto tempo:___________   EQ:_____    

Novo ACV:  (  ) Sim  (  ) Não   Data:__/__/__       USO de dispositivo para deambular: (  )sim  (  ) não       

Atendimento em Emergência: (  )Sim  (  ) Não  Data: __/__/__  Motivo:__________________________ 

Internamento Hospitalar: (  ) Sim (  ) Não  Data:__/__/__ Motivo:_______________________________  

 

ÓBITO: (  ) sim  (  ) não  Data: ___/___/___   Motivo:______________________ 

 

Observações:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Avaliador:______________________________ 

Nº:  

FAI: 
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ANEXO 3. 

 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) – circular a pontuação do paciente: 

 
Parâmetro Pontuação 

1a.
 
Nível de consciência 0=alerta; 1=desperta com estímulo verbal; 

2=desperta somente com estímulo doloroso; 

3=resposta reflexa a estímulo álgico. 

1b. Orientação: idade e mês 0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos 

incorretos. 

1c. Comandos: abrir/fechar olhos, apertar 

e soltar mão 

0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos 

incorretos. 

2. Motricidade ocular (voluntária ou olhos 

de boneca) 

0=normal; 1=paresia do olhar conjugado; 2=desvio 

conjugado do olhar. 

3. Campos visuais 0=normal; 1=hemianopsia parcial, quadrantanopsia, 

extinção; 2=hemianopsia completa; 3=cegueira 

cortical. 

4. Paresia facial 0=normal; 1=paresia mínima (aspecto normal em 

repouso, sorriso assimétrico); 2=paresia/segmento 

inferior da face; 3=paresia/segmentos superior e 

inferior da face. 

5. Motor membro superior: braços 

entendidos 90
o
 (sentado) ou 45

o
 (deitado) 

por 10 s. 

6. Motor membro inferior: elevar perna a 

30
o
 deitado por 5 s. 

0=sem queda; 1=queda, mas não atinge o leito; 

2=força contra gravidade mas não sustenta; 3=sem 

força contra gravidade, mas qualquer movimento 

mínimo conta; 4=sem movimento. 

MSD_______ MSE_______ MID_______ 

MIE_______ 

7. Ataxia apendicular 0=sem ataxia (ou afásico, hemiplégico); 1=ataxia em 

membro superior ou inferior; 2=ataxia em membro 

superior e inferior. 

8. Sensibilidade dolorosa 0=normal; 1=déficit unilateral mas reconhece o 

estímulo (ou afásico, confuso); 2=paciente não 

reconhece o estímulo ou coma ou déficit bilateral. 

9. Linguagem 0=normal; 1=afasia leve-moderada (compreensível); 

2=afasia severa (quase sem troca de informações); 

3=mudo, afasia global, coma. 

10. Disartria 0=normal; 1=leve a moderada; 2=severa, 

ininteligível ou mudo; X=intubado. 

11. Extinção/negligência 0=normal; 1=negligência ou extinção em uma 

modalidade sensorial; 2=negligência em mais de 

uma modalidade sensorial. 
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ANEXO 4. 

 

ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO 

 
Alimentação 

1.Dependente precisa ser alimentado; 

2.Assistência ativa durante toda tarefa; 

3.Supervisão na refeição e assistência para tarefas associadas (sal, manteiga, fazer o prato); 

4.Independente, exceto para tarefas complexas como cortar a carne e abrir leite; 

5.Independente. Come sozinho, quando se põe a comida ao seu alcance. Deve ser capaz de fazer as 

ajudas técnicas quando necessário. 

  

Higiene pessoal 

1.  Dependente. Incapaz de encarregar-se da higiene pessoal; 

2.  Alguma assistência em todos os passos das tarefas; 

3.  Alguma assistência em um ou mais passos das tarefas; 

4.  Assistência mínima antes e/ou depois das tarefas; 

5.  Independente para todas as tarefas como lavar seu rosto e mãos pentearse, escovar os dentes, e 

fazer a barba. Inclusive usar um barbeador elétrico ou uma lâmina, colocar a lâmina ou ligar o 

barbeador, assim como alcançálas no armário. As mulheres devem conseguir se maquiar e fazer 

penteados, se usar. 

 

Uso do banheiro 

1.  Dependente. Incapaz de realizar esta tarefa. Não participa; 

2.  Assistência em todos os aspectos das tarefas; 

3.  Assistência em alguns aspectos como nas transferências, manuseio das roupas, limpar-se, lavar as 

mãos; 

4. Independente com supervisão. Pode utilizar qualquer barra na parede ou qualquer suporte se o 

necessitar. Uso de uritol à noite, mas não é capaz de esvazia-lo e limpa-lo. 

5. Independente em todos os passos. Se for necessário o uso de uritol, deve ser capaz de coloca-lo, 

esvazia-lo e limpa-lo. 

 

Banho 

1.  Dependente em todos os passos. Não participa; 

2.  Assistência em todos os aspectos; 

3.  Assistência em alguns passos como a transferência para lavar ou enxugar ou para completar 

algumas tarefas; 

4.  Supervisão para segurança, ajustar temperatura ou na transferência; 

5.  Independente. Deve ser capaz de executar todos os passos necessários sem que nenhuma outra 

pessoa esteja presente. 

 

Continência do esfíncter anal 

1.  Incontinente; 

2.  Assistência para assumir a posição apropriada e para as técnicas facilitatória de evacuação; 

3. Assistência para uso das técnicas facilitatória e apara limpar-se. Freqüentemente tem evacuações 

acidentais; 

4.  Supervisão ou ajuda para por o supositório ou enema. Tem algum acidente ocasional; 

5. O paciente é capaz de controlar o esfíncter anal sem acidentes. Pode usar um supositório ou enemas 

quando for necessário. 
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Continência do esfíncter vesical 

1.  Incontinente. Uso do esfíncter interno; 

2.  Incontinente, mas capaz de ajudar com um dispositivo interno ou externo; 

3.  Permanece seco durante o dia, mas a noite, necessita de assistência de dispositivos; 

4. Tem apenas acidentes ocasionais. Necessita de ajuda para manusear o dispositivo interno ou externo 

(sonda ou cateter); 

5.  Capaz de controlar seu esfíncter de dia e de noite. Independente no manejo dos dispositivos 

internos e externos. 

 

Vestir-se 

1.  Incapaz de vestir-se sozinho. Não participa da tarefa; 

2.  Assistência em todos os aspectos, mas participa de alguma forma; 

3.  Assistência é requerida para colocar e/ou remover alguma roupa; 

4.  Assistência apenas para fechar botões, zíperes, amarrar sapatos, sutiã, etc; 

5.  O paciente pode vestir-se, ajustar-se e abotoar toda a roupa e dar laço (inclui o uso de adaptações). 

Esta atividade inclui o colocar de órteses. Podem usar suspensórios, calçadeiras ou roupas abertas. 

 

Transferências (cama e cadeira) 

1.  Dependente. Não participa da transferência. Necessita de ajuda (duas pessoas); 

2.  Participa da transferência, mas necessita de ajuda máxima em todos os aspectos da transferência; 

3.  Assistência em alguns dos passos desta atividade; 

4.  Precisa ser supervisionado ou recordado de um ou mais passos 

5. Independente em todas as fases desta atividade, o paciente pode aproximar-se da cama (com sua 

cadeira de rodas), bloquear a cadeira, levantar os pedais, passar de forma segura para a cama, virar-se, 

sentar-se na cama, mudar de posição a cadeira de rodas, se for necessário para voltar e sentar-se nela e 

voltar à cadeira de rodas. 

 

Subir e descer escadas 

1.  Incapaz de usar degraus; 

2.  Assistência em todos os aspectos; 

3.  Sobe e desce, mas precisa de assistência durante alguns passos da tarefa; 

4.  Necessita de supervisão para segurança ou em situação de risco; 

5.  Capaz de subir e descer escadas de forma segura e sem supervisão. Pode usar corrimão, bengalas e 

muletas, se for necessário. Deve ser capaz de levar o auxilio tanto ao subir quanto ao descer. 

 

Deambulação 

1.  Dependente na deambulação. Não participa; 

2.  Assistência por uma ou mais pessoas durante toda a deambulação; 

3.  Assistência necessária para alcançar apoio e deambular; 

4.  Assistência mínima ou supervisão nas situações de risco ou período durante o percurso de 50 

metros; 

5. Independente. Pode caminhar, ao menos 50 metros, sem ajuda ou supervisão. Pode usar órtese, 

bengalas, andadores ou muletas. Deve ser capaz de bloquear e desbloquear as órteses, levantar-se e 

sentar-se utilizando as correspondentes ajudas técnicas e colocar os auxílios necessários na posição de 

uso. 

 

Manuseio da cadeira de rodas 

1.  Dependente na ambulação em cadeira de rodas; 

2.  Propulsiona a cadeira por curtas distâncias, superfícies planas. Assistência em todo o manejo da 

cadeira; 

3.  Assistência para manipular a cadeira para a mesa, cama, banheiro, etc; 

4.  Propulsiona em terrenos irregulares. Assistência mínima em subir e descer degraus, guias; 

5.  Independente no uso de cadeira de rodas. Faz as manobras necessárias para se deslocar e 

propulsiona a cadeira por pelo menos 50 metros 
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ANEXO 5. 

 

EuroQol Cinco Dimensões (EQ-5D) 
  

Mobilidade 

 Eu não tenho problemas para andar  

 Eu tenho alguma dificuldade para andar  

 Eu estou confinado à cama 

 

 

Dor/desconforto 

 Eu não tenho dor ou desconforto 

 Eu tenho dor ou desconforto moderados 

 Eu tenho dor ou desconforto extremos 

 

 

Auto-ajuda  

 Eu não tenho dificuldades para me cuidar  

 Eu tenho algumas dificuldades para me cuidar 

 Eu sou incapaz de me vestir ou tomar banho sozinho 

 

 

Ansiedade/Depressão 

 Eu não estou ansioso ou deprimido 

 Eu estou moderadamente ansioso ou deprimido 

 Eu estou extremamente ansioso ou deprimido 

 

 

Atividades habituais  

 Eu não tenho dificuldades para realizar atividades habituais  

 Eu tenho algumas dificuldades para realizar atividades habituais  

 Eu sou incapaz de realizar atividades habituais 
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ANEXO 6.   

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa:  A associação entre as atividades instrumentais realizadas antes do AVC e o 

desempenho funcional na alta hospitalar e após 6 meses 

 

Pesquisador responsável: Maiana Monteiro 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar associação entre as atividades instrumentais antes do 

ACV com desempenho funcional na alta hospitalar e após 6 meses. A avaliação será feita 

através de perguntas feitas ao paciente ou ao acompanhante, sobre as atividades de vida diária 

e atividades sociais. 

Este estudo não causará nenhum gasto financeiro ao indivíduo, nem danos a sua saúde física. 

Sua participação será muito importante para o sucesso desta pesquisa. 

 

Está garantido o direito de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a dúvidas 

sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa; a liberdade 

de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; a 

segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter confidencial das 

informações relacionadas com a minha privacidade; 

 

Tendo recebido as informações anteriores e, esclarecido dos meus direitos relacionados a 

seguir, declaro estar ciente do exposto e desejar participar da pesquisa: 

 

Em seguida, assino meu consentimento. 

Salvador, _____de __________ de 2011. 

Nome: ___________________________________________RG___________________ 

Assinatura: ______________________________ 

 

Assinatura do pesquisador:________________________________________ 
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ANEXO 7.  

 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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XIII. ARTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Right hemisphere lesion is an independent predictor of falls in stroke patients: Baseline 

data from a stroke cohort in Brazil" 

 

International of Neurologic Physical Therapy (Submetido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 
 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 
 

 

 

 

 

 



 74 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 
 

 

 



 77 

 

 



 78 

 
 



 79 

 

 

 



 80 

 
 



 81 

 

 

 



 82 

 
 

 



 83 

 
 

 

 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 



 86 

 
 



 87 

 
 

 



 88 

 
 



 89 

 
 

 

 

 

 

 



 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CAPA- DISSERTAÇÃO MESTRADO-CORRIGIDO
	DISSERTAÇÃO DE MESTRADO- CORREÇÃO FINAL APÓS DEFESA2

