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RESUMO 
 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode levar os sobreviventes a graus de 

dependência variável. O objetivo é identificar as incapacidades resultantes do AVC, 

verificando como e se, estas são capazes de modificar a integração social de 

adultos, com idade de 20 a 59 anos, residentes no Recife, hospitalizados pelo SUS 

em 1997. É um estudo epidemiológico, de corte transversal, com amostra de 46 

casos de primeiro AVC, identificados no SIH/SUS. Realizamos entrevista domiciliar, 

com questionário próprio, em média 17 meses após o AVC. A mortalidade é de 20%, 

por complicações ou novo AVC, com maior ocorrência no primeiro mês, em homens. 

O grupo entrevistado consiste de pessoas de ambos os sexos, em proporção 

equilibrada, com média de idade de 52 anos. Predomina o estado civil casado e com 

filhos, a escolarização e a renda são baixos. A hipertensão arterial, não tratada, 

anterior ao AVC é a patologia associada mais freqüente. Medicação é o tratamento 

mais comum e terapias de reabilitação são pouco realizadas, sendo a fisioterapia a 

de maior cobertura. A dificuldade motora, de mobilidade e de uso de transporte 

público, problemas de comunicação e depressão atingem cerca de 2/3 da 

população. Problemas de audição, visão, memória e de orientação espaço-temporal 

são menos observados. Para a maioria,  o AVC é causa de mudanças no 

desempenho das AVD e AIVD, na situação profissional, de lazer, no relacionamento 

interpessoal. Antes do AVC quase 70% dos casos encontrava-se trabalhando, esta é 

a condição de apenas 14%, dobrando a freqüência dos que dependem 

financeiramente de outras pessoas. As condições de vida atuais são motivo de 

insatisfação entre 3/4 dos casos, o que nos faz concluir que os achados deste 

estudo têm relevância, evidenciando que as incapacidades apresentam 

conseqüências importantes na integração social de uma população jovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Strokes may lead survivors to varying degrees of dependency. This study aims to 

identify the handicaps that result from strokes, to ascertain whether these modify 

survivors’ social integration, and if so how. This epidemiological cross section study 

surveyed a sample of 46 cases identified by the SUS (National Health Service) of 

adults aged between 20 and 59 years, all of them residents of Recife, North East 

Brazil, who had been admitted to hospital under the National Health Service in 1997. 

Interviews were carried out on average 17 months after their first stroke, with a 

purpose-made questionnaire at the individuals’ homes. The group interviewed 

consisted of equal proportions of both sexes, with an average age of 52. Most were 

married, with children, and had low levels of schooling and income. Death was found 

to have occurred in 20% of subjects, following complications or another stroke, with a 

greater occurrence in the first month, mostly among men. High untreated arterial 

blood pressure preceding the stroke was the most frequently associated pathology. 

While medication was the most common treatment, rehabilitative therapies were rare, 

physiotherapy being the most widely used. Motor difficulties, problems related to 

mobility, public transport use and communication, and depression affected around 

two thirds of the sample. Problems in hearing, sight, memory and space-time 

orientation were observed less frequently. For the majority, the stroke caused 

changes in AVD and AIVD performance, as well as in their professional status, 

leisure, and interpersonal relationships. Before the AVC almost 70% were working, 

while only 14% continued doing so, doubling the number of those financially 

dependent on others. Since present quality of life resulted in dissatisfaction in three 

quarters of the cases, the findings of this study are relevant, making it clear that the 

handicaps incur important consequences for the social integration of this young 

population.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  A Face das Incapacidades e da Deficiência 

 

A meta de alcançar saúde para todos até o ano 2000, estabelecida em Alma-

Ata (URSS, 1978) tem se constituído, neste fim de século, em um desafio aos países 

em desenvolvimento e periféricos, que vem buscando uma maior eqüidade na 

atenção a saúde e reestruturação da sua rede de serviços (Organização 

Panamericana de Saúde, 1995).  

 

Comentando o quadro de saúde do Brasil, Duchiade (1995) destaca a 

superposição de doenças infectoparasitárias com doenças crônico-degenerativas, 

cardiovasculares e câncer, sem que tenha se dado a transição epidemiológica, isto 

é, sem que se tenha a sobreposição de um perfil de morbimortalidade por outro, 

como ocorreu em países desenvolvidos da Europa e América do Norte.  

 

A respeito desta esperada transição epidemiológica para países em 

desenvolvimento, Possas (1989) comenta que este é um processo histórico, e que 

no Brasil a manutenção das “doenças da modernidade com as doenças do atraso” é 

devida a heterogeneidade estrutural de nossa sociedade e as contradições de 

classes sociais e frações destas. 

 

Ainda a este respeito Freese de Carvalho et. al. (1998) sugerem para o país a 

possibilidade de um “novo padrão epidemiológico”, complexo, heterogêneo e 

diverso, quando comparado ao padrão internacional e quando comparado entre as 

distintas regiões, bem como no interior de uma mesma região. Para estes autores, 

isto deve-se ao processo de desenvolvimento sócio-econômico e de políticas 

públicas adotados pelos países desenvolvidos que garantiram a transição 

epidemiológica ainda na primeira metade deste século, e no caso brasileiro pelo 

modelo sócio-econômico adotado, gerador de iniqüidades sociais, com baixo 

investimento em políticas públicas, determinando uma alta dívida social. Assim, a 

transição epidemiológica brasileira ainda está sendo processada, não está 

garantida, e vem se fazendo lentamente, a partir de um modelo peculiar. 
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Para Duchiade (idem), construir um diagnóstico de saúde por sua ausência, 

via avaliação das tendências das taxas de morbidade e mortalidade, é justificado 

pela complexidade da tarefa de abordar todos os aspectos que contribuem para 

definir saúde, e também pela escassez e/ou dificuldade de acesso a fontes de 

informação, atualização e confiabilidade destas. Mas, taxas de morbidade e 

mortalidade são apenas indicadores do padrão de saúde, visto que outras condições 

que refletem o bem estar da população não são consideradas nestas circunstâncias. 

 

Com a evolução da ciência e avanços tecnológicos na assistência a saúde, 

têm sido possível uma sobrevida maior e a cura de algumas doenças, o que também 

tem resultado no aumento de pessoas com incapacidades crônicas. São pessoas 

portadoras de problemas de saúde que não levam a óbito e que não são 

revertidos/curados, e então passam a demandar condições especiais de atenção. 

Na maioria das vezes, pela natureza das seqüelas,  não respondem às intervenções 

a curto e médio prazo, sendo um desafio constante para os profissionais e 

autoridades de saúde. Ou, sendo negligenciadas em suas necessidades podem 

passar despercebidas numa avaliação das condições de saúde da população e 

permanecem à margem de estatísticas e da vida social (Bravo Brash ,1982; Santos 

et al., 1990; Pereira et al., 1993; Reddy e Reddy, 1997).  

 

Conforme ressaltam Stolov e Hays (1994), o perfil de morbidade pode ser 

considerado como um indicativo do potencial de surgimento e/ou permanência de 

incapacidades e deficiências em uma população, mas não reflete verdadeiramente a 

existência de pessoas com capacidade física ou mental diminuída.  

 

 No quadro de saúde do Brasil, várias são as circunstâncias que podem 

produzir seqüelas, quadros irreversíveis ou limitantes, como as doenças crônicas, as 

degenerativas, o grupo de causas externas e de patologias que se instalam em 

períodos de aquisição e/ou desenvolvimento e/ou declínio de algumas funções, 

comportamentos ou papéis sociais, tais como a desnutrição infantil, doenças do 

trabalho e do envelhecimento. Podemos também considerar como potencialmente 

de risco para a instalação de incapacidades, o déficit material, de recursos humanos 

e de ações no campo da prevenção, assistência e reabilitação em saúde, o que 
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deixa uma população aproximada de 15 milhões de pessoas, já portadoras de 

deficiência, sem a devida atenção (Leitão, 1996; Toldrá, 1996). 

 

Assim, não podemos desconsiderar que compondo o quadro de saúde-

doença existe uma parcela da população que é portadora de limitações físico-

motoras, mentais, emocionais, sensoriais, ocupacionais e sociais que dificilmente é 

visualizada em sua existência e em suas necessidades de saúde, e outras comuns e 

extensiva a todos os cidadãos, como educação, emprego, segurança, lazer. É sobre 

esta população portadora de deficiências que pretendemos aproximar o nosso olhar  

neste trabalho.  

 

Em levantamento bibliográfico verificamos que são relativamente poucos os 

estudos sobre como ocorrem, qual a distribuição das deficiências, quais as causas e 

conseqüências destas, e de que forma o problema é enfrentado. Mas, este não é um 

problema apenas local, de acordo com Oliver (1991, p. 16) “a quantificação e 

assistência a pessoas com deficiência ou incapacidade é um problema internacional 

que se coloca, inclusive, pela dificuldade de reconhecimento das pessoas que estão 

comprometidas.”  

 

Estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) revela que falta 

confiabilidade aos registros sobre a deficiência e sobre a atenção que se faz 

necessária a estas pessoas. Neste estudo, encontra-se prevalências que “variam 

entre 1% a 25%, diferenças estas atribuídas em grande parte às metodologias 

utilizadas e a diferença de critérios aplicados quanto a definição de incapacidades” 

(Ministério da Saúde, [199_?]).  

 

Encontra-se em andamento, ainda sem publicação de resultados, um “Estudo 

de Prevalência de Incapacidades”, uma espécie de censo das pessoas portadoras 

de deficiências, em várias cidades brasileiras, incluindo o Recife, coordenado pelo 

Ministério da Saúde e utilizando a proposta metodológica da Organização 

Panamericana de Saúde - OPS (Ministério da Saúde, [199_?]).  Também o Censo 

Demográfico de 1991 buscou obter dados sobre a população portadora de 

necessidades especiais, encontrando 1,489% de deficientes na população total, 
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sendo este valor muito aquém dos 10% estimados pela OMS (1981) para qualquer 

país em tempo de paz  (Jannuzzi e Jannuzzi, 1997). 

 

Outro estudo neste campo é o de Santos Júnior e Lessa (1989), que 

buscaram esclarecer a prevalência e a distribuição das incapacidades entre 

moradores e não moradores de bairros favelados em Salvador/BA. Os autores 

encontraram um valor de 8% e 2,5% respectivamente para os dois grupos e 

comentam a fragilidade na detecção e definição da deficiência, a ocultação de 

informações por causa do preconceito que envolve a questão, entre outras.  

 

Na análise de Jannuzzi e Jannuzzi (1997) as informações do Censo também 

são questionáveis pela ambigüidade de conceituação das deficiências, por 

preconceito dos entrevistados com escamoteamento de dados e por dificuldades do 

pesquisador em identificar a informação.  

 

Bravo Brash (1982) comenta a atitude das sociedades em relação ao 

incapacitado, o que varia desde a condenação a morte, isolamento, piedade ou 

discriminação, a atitudes nocivas, tanto as agressivas como a superproteção, no 

fundo, fruto do medo, da vergonha e da ignorância. 

 

Para Heller (1985) “sentimo-nos envergonhados de nossos defeitos físicos, 

ainda que saibamos que não implicam em nenhum „pecado‟, que não somos 

responsáveis por eles”. Mesmo assim ser portador ou ter alguém na família com 

alguma deficiência é motivo de vergonha, o que torna raro encontrarmos estas 

pessoas nas ruas, em escolas, em locais de trabalho e de lazer.  

 

A “proteção” de não ser visto e de não se expor ao olhar dos outros, são 

dificuldades enfrentadas pelas equipes de reabilitação na inserção de portadores de 

deficiências nas atividades cotidianas, principalmente, no extra-domicílio, sendo esta 

atitude de “ocultamento” assumida pela família, pelo próprio portador de deficiência e 

de um certo modo solicitada pela sociedade.  Satow ([199_?]: p. 27) escreve a este 

respeito: 
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Não é comum vermos pessoas deficientes tendo uma vida participante  
como   cidadãs   e/ou  militantes   pela  causa   daqueles   em  situação 

semelhante a elas: em geral, faltam-lhes meios ou acesso a  
tratamento adequado para enfrentar seu  meio social.  Quanto aos que  

se  tornam  visíveis, são freqüentemente encarados como „super-
homens‟ (...)  pois  conseguem ganhar  a  luta  cotidiana  travada com 

as pressões sociais,  com  a tentativa   da  negação  da   identidade  
preconceituosa   que   a  sociedade  tenta  lhes  imputar  e a identidade 

que  eles  portadores de deficiência, querem   conquistar   para  si   e   
para  outros  em  condições semelhantes, porque só assim  irão obter 
seu  status de pessoa  humana, „não-reificada‟.  Além  desta  batalha  

externa,  há  uma outra,  interna,  que é  a  de  se assumir  na  própria  
condição  de  portador   de  deficiência, admitindo os „pré-conceitos‟ 

que carrega sobre  si mesmo  e sobre os outros em situação de 
minoria, trabalhando pela transformação  de  sua  identidade  social,  

através  da  reflexão  e   ação  em   busca   da  humanização.  
 

 

Para Rodrigues (1986) o ser humano apresenta a necessidade da existência 

de uma ordem, de normas, e o que desafia este princípio integra o conjunto “das 

coisas anômalas e das coisas ambíguas”, passando a ser combatidas, a ser fonte de 

temor e receios.  

 

Segundo Canguilhem (1990) “definir o anormal por meio do que é de mais ou 

de menos, é reconhecer o caráter normativo do estado dito „normal‟ (p. 36).  (...) 

“normal é, ao mesmo tempo, a extensão e a exibição da norma” (p. 211). 

 

No caso da deficiência, a vergonha e a discriminação podem derivar do 

sentimento de ter-se afastado das normas; o medo pode ser provocado pela 

insegurança de não saber lidar com o diverso, com o desconhecido. Enfim a 

deficiência pode provocar certa repulsa ou constrangimento, curiosidade e 

indiscrição por parte das pessoas “normais” quando diante de uma pessoa portadora 

de deficiência. O preconceito pode ser expresso através da comiseração, 

superproteção, negação de qualquer capacidade, e também por admiração 

exagerada e atribuição de uma capacidade de “superior” ao portador de deficiência,  

que ora tem um status de sub-humano ou de super-humano (Satow, [199-?]). 

 

Esta visão interfere na formação da identidade e na percepção que a pessoa 

tem de si própria. De acordo com Habermas (apud. Satow, [199_?]: p. 28) “a 

identidade de uma pessoa só será construída através de interações realizadas pelos 
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outros (...) na atitude prática de participantes na interação. A unidade da pessoa, 

que é construída através de uma auto-identificação intersubjetivamente reconhecida, 

apoia-se sobre a participação na – e sobre a delimitação da – realidade simbólica de 

um grupo, assim como sobre a possibilidade de situar-se em tal realidade”. O 

portador de deficiência ao interagir com outros que o reconhecem por ser diferente 

do “normal”, acaba por internalizar essa imagem e a discriminação do outro torna-se 

também sua. 

 

Goffman (1982) estudou profundamente os estigmas produzidos pela 

sociedade e os efeitos que um rótulo pode ter em quem recebe ou em quem o 

coloca. Em nossa socialização adquirimos conceitos e preconceitos e, segundo este 

autor (p. 11):  

 (...) os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que 
têm probalidade de serem neles encontrados. As rotinas de relação 

social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento 
com outras pessoas previstas, sem atenção ou reflexão particular. 

Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos 
nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos. 

 

 Os deficientes estão entre as pessoas que têm os seus atributos 

imediatamente evidenciados, passando a ocupar as categorias estigmatizadas de 

incapaz,  defeituoso, anormal, coitado, esforçado. Para El-Khatib (1994), que em seu 

estudo aprofunda a discussão sobre a condição de ser deficiente:  

 
“as pessoas portadoras de deficiência são, não apenas discriminadas, 

mas privadas do direito de ser pessoa devido a presença de uma 
diferença que é negativamente traduzida por deficiência,  (...) acaba-se 

reduzindo a pessoa que apresenta uma diferença física, ao seu 
atributo, nomeando-a “deficiente”. 

 

O estar ou ser portador de deficiência compromete, o próprio indivíduo e os 

que o cercam; especialmente a família. A instalação de uma doença/incapacidade 

pode causar problemas por limitação físico-sensório-motora que, somadas às 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e sociais, razões que isoladas ou juntas podem 

interferir no ajustamento às novas rotinas, modificar planos pessoais, ameaçar a 

integridade familiar, principalmente se a situação anterior já não era favorável, ou se 

os problemas não são compatíveis com um reajustamento, pela gravidade da 
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seqüela resultante (Ministério da Ação Social, 1992; Kottke, Haney e Doucette, 

1994; Toldrá, 1996; Satow, [199_?]). 

 

 A deficiência afeta não só a pessoa, mas as relações sociais com os 

membros do grupo de pertinência, ampliando o número de envolvidos com a 

questão, para em média três vezes mais. Amplia-se, ainda, as necessidades de 

assistência a esta população, e não só a assistência médico-hospitalar e de 

reabilitação individual, mas a sociedade, no sentido de eliminar os obstáculos e 

impedimentos (físico, legais, culturais, etc.), à participação dos portadores de 

deficiências/incapacidades (Oliver, 1990; Ministério da Previdência e Assistência 

Social, 1996; Toldrá,1996).  

 

Embora a existência de pessoas defeituosas e portadoras de limitações tenha 

sido registrada desde tempos remotos da Antigüidade a Idade Moderna e 

Contemporânea, a preocupação com a recuperação destas pessoas não é da 

mesma forma evidente nas muitas sociedades e épocas. (Bravo Brash, 1982; 

Santos, Miyadahira e Kimura, 1990;  Nallin, 1994; Leitão, 1996). 

 

Nallin (1994) e Toldrá (1996) historiam os princípios a partir dos quais a 

assistência aos deficientes estruturou-se. Inicialmente, tal como o cuidado as 

pessoas doentes em geral, os religiosos, numa visão que reforça a incapacidade de 

automanutenção e a piedade, ocupam-se das pessoas portadoras de deficiência. 

Com o Renascimento e o Humanismo a concepção assistencialista toma forma, 

baseada na responsabilidade da comunidade de proteger seus membros 

desafortunados; “consolidam-se os recursos de abrigo, proteção, cuidados médicos 

de origem religiosa e não-religiosa, visando a melhoria física e social dos deficientes” 

(Nallin, 1994, p. 24). A partir do século XVIII, o campo de atenção já se fundamenta 

no bem-estar social que seria superado por uma ótica técnico-científica advinda com 

o desenvolvimento da medicina e depois com o surgimento das profissões voltadas 

para os deficientes, como o serviço social,  por exemplo. 

 

É no final do século XIX que a reabilitação surge como área específica de 

conhecimento, ocupando-se das intervenções técnico-terepêuticas para enfrentar a 

deficiência. E ainda segundo a mesma autora, na primeira metade deste século a 
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atenção aos deficientes desloca-se para a lógica econômica, com a reabilitação dos 

combatentes de guerras e dos acidentados de trabalho. Estas lógicas ainda 

sobrevivem em instituições e programas voltados aos portadores de deficiências, 

centradas na reabilitação, tradicionalmente de custo elevado e acesso restrito. 

 

No Brasil, eventualmente, diante de pressões financeiras, éticas, sociais e 

políticas, a questão das pessoas portadoras de deficiência vem à tona e ocupa lugar 

central. Semelhante a evolução dos princípios que orientam o cuidado aos 

deficientes, as primeiras instituições que são aqui criadas, no século XIX, têm o 

caráter asilar, para atendimento a doentes mentais, tuberculosos, 

leprosos/hansenianos, dentre outros. Um outro momento significativo se dá nos anos 

40/50 com os programas para deficientes físicos, inspirados no modelo norte-

americano, onde proliferam instituições e serviços de reabilitação, quase todos 

beneficentes ou privados. Nos anos 70, o modelo adotado é o da reabilitação 

profissional, com os Centros do INPS atendendo a população crescente de 

acidentados de trabalho (Soares, 1989;  Ministério da Saúde, 1993a; Toldrá, 1996). 

 

No Brasil também é marcante o processo que se inicia com a determinação 

da Organização das Nações Unidas ao decretar “1981 – Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes” e com a abertura política e a organização dos movimentos 

sociais. As associações de pessoas deficientes passam a discutir e exercer alguma 

pressão, no sentido de fazer valer sua cidadania e de levar a sociedade e o governo 

a refletir e responder mais concretamente às dificuldades objetivas das pessoas 

deficientes no desempenho de suas tarefas cotidianas (Ministério da Saúde, 1993a).  

 

Com o Movimento de Reforma Sanitária e a partir da Constituição Federal 

(1988), a saúde é entendida como um direito social e os direitos dos portadores de 

deficiência são citados no texto constitucional. Nos anos seguintes instrumentos 

legais relativos aos portadores de deficiência são promulgados, e a presença do 

poder público fica assegurada nestes instrumentos legais (ver Quadro 1). Toldrá 

(idem) assinala como marco histórico a introdução do tema reabilitação nas 

discussões sobre saúde na IX Conferência Nacional de Saúde em 1992, sendo 

assumida como problema de saúde pública. E em 1993 é proposto o Programa de 

Atenção à Saúde das Pessoas Portadoras de Deficiência no SUS (Ministério da 
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Saúde, 1993a; Ministério da Justiça, 1996; Ministério da Previdência e Assistência 

Social, 1996). 

 

Embora se disponha de vasto aparato legal, não só as pessoas portadoras de 

deficiência e as políticas nesta área, como o próprio processo da reabilitação 

enfrentam desafios surpreendentes em vários países. A reabilitação como processo 

é complexo e requer investimentos, tanto financeiros como humanos, consideráveis 

para sua efetivação (Santos, Miyadahira e Kimura, 1990; Ministério da Saúde, 

1993a). 

 
Um dos desafios enfrentados é a baixa cobertura e resolutividade das ações 

de reabilitação. Dados da Organização Mundial de Saúde (Ministério da Saúde, 

1993a) indicam que apenas 2% da população com deficiência, recebe o atendimento 

de reabilitação de que necessita, especialmente a população residente em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esta cobertura ainda é restrita aos 

moradores de centros urbanos e de áreas de maior poder aquisitivo ou de 

proximidade geográfica dos centros de atendimento,  e a maioria dos serviços são 

organizados de acordo com tipo ou grau de deficiência e idade, o que exclui 

possíveis usuários da localidade ou portador de deficiência distinta. Raros são os 

centros para as múltiplas deficiências (Nallin, 1994). 

 

Esta insuficiência de distribuição e de inadequação do perfil da instituição 

prestadora do serviço de reabilitação e a necessidade da população também é 

apontada no estudo de Santos et. al. (1990), que registra uma concentração de 

quase 50% destes serviços só no Estado de São Paulo e os demais para todos os 

Estados do país, sem que isto indique que há uma assistência satisfatória a 

população portadora de deficiência em São Paulo. O estudo ainda ressalta a quase 

total ausência do setor público que apenas repassa verbas e a predominância do 

setor privado e beneficente no atendimento ao portador de incapacidades. 
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Quadro 1: Legislação relacionada às pessoas portadoras de deficiências 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Constituição da República 

Federativa do Brasil (Brasil, 

05/10/1988) 

Artigos 23, 24, 37, 203, 208, 227 

Lei n.º 7.853 (Brasil, DOU 

24/10/1989) 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a CORDE
1
, institui tutela jurisdicional de 

interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina atuação do 

Ministério Público, define crimes de preconceito e dá outras providências 

Lei Orgânica da Saúde – 

Lei n.º 8.080 (Brasil, DOU 

19/09/1990) 

Inclui procedimentos de reabilitação médica e concessão de órteses e 

próteses 

Lei n.º 8.112 (Brasil, DOU 

12/12/1990) 

Reserva vagas específicas em concursos públicos para pessoas 

portadoras de deficiências 

Lei n.º 8.213 (Brasil, DOU 

25/07/1991) 

Dispõe sobre habilitação e reabilitação profissional e fornecimento de 

próteses e órteses para segurados da previdência social 

Decreto n.º 914 (Brasil, 

06/09/1993) 

Institui a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência 

Lei Orgânica de Assistência 

Social – Lei n.º 8.742 

(Brasil, DOU 07/12/1993) 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social, institui o benefício da 

prestação continuada e o apoio a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência 

Decreto n.º 1.744 (Brasil, 

08/12/1995) 

Regulamenta o benefício da prestação continuada devido a pessoa 

portadora de deficiência de família com renda mensal familiar per capita 

de até ¼ do salário mínimo e incapacitado para a vida independente e 

para o trabalho 

NBR 9050 (ABNT,1997) Estabelece normas para acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos 

Projeto de Lei n.º 4767 

(Brasil: Diário do Senado 

Federal,  29/06/ 1998) 

Estabelece normas gerais para acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida 

Lei n.º 9.720 (Brasil,1998) Estabelece condições para que o benefício de prestação continuada seja 

requerido por portadores de deficiência ou idosos 

Medida Provisória nº 1.799-

6 (Brasil, DOU 11/06/1999) 

Institui o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência – CONADE 

 

                                                 
1
 CORDE – Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
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Outro aspecto que merece importância é a investigação das causas e a 

prevenção da instalação de quadros que conduzam a deficiências, ou medidas que 

minimizem seu impacto negativo quando já instaladas. 

 

As causas de instalação das deficiências, de acordo com a OMS (1981; 

Oliver, 1990) para os países em desenvolvimento, estariam associadas a doenças 

crônicas não transmissíveis (37%), traumas e acidentes de trânsito, de trabalho ou 

desportivos (18%), doenças transmissíveis (16,8%), transtornos congênitos e 

perinatais (16,6%), desnutrição e outras causas (11%). Nos países desenvolvidos as 

causas de instalação de deficiências são os acidentes e o próprio  processo de 

envelhecimento.  

Em seu estudo, Oliver (1990: p. 21) afirma que “no Brasil, pela conformação 

de seu modelo econômico e pelas características do desenvolvimento e do processo 

de atenção à saúde, percebe-se um perfil epidemiológico que reflete tanto as 

condições que favorecem o aparecimento de doenças e incapacidades dos países 

em desenvolvimento quanto àquelas dos países desenvolvidos”. Dentre outras 

razões para a incidência de deficiências no país, podem ser apontadas: a baixa 

escolaridade e falta de informação dos pais, a baixa cobertura do acompanhamento 

pré-natal, assistência desqualificada ao parto e a criança, automedicação, condições 

indignas de trabalho, doenças crônicas, violência (Ministério da Ação Social, 1992). 

 
Muitas são as faces da problemática dos portadores de deficiência – desde as 

questões médica, epidemiológica, de diagnóstico, terapêutica ou de assistência, 

familiar, produtiva, jurídico legal; a questões semânticas, de identidade, de 

representação, etc.. O tema é bastante amplo e para este estudo nossa opção de 

enfoque é sobre uma população ainda jovem, potencialmente cada vez mais 

acometida, por um problema de saúde básico, que pode resultar em morte e 

instalação de incapacidades. 

 
É a partir das patologias vasculares cerebrais, e dentre estas o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), como causa de invalidez e morte, que buscamos estudar 

uma entre as conseqüências mais importantes destas doenças: a face das 

incapacidades e suas repercussões numa população jovem, ainda em idade 

produtiva. 



 25 

1. 2  A Face das Doenças do Aparelho Circulatório  ou do Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) para adultos jovens. 

 

As doenças do aparelho circulatório, são para a saúde pública mundial um 

problema importante por ser causa de morte e incapacitação. O AVC é a terceira 

causa de morte em países industrializados e primeira causa de incapacidade entre 

adultos; dentre os sobreviventes, aproximadamente, metade adquire uma limitação 

permanente (Pereira et al., 1993; Kaste et al., 1998). 

 

Muito embora estejam em declínio as taxas de mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório, tanto nestes países como em países em desenvolvimento,  

ainda é significativo o uso de serviços de saúde por esta causa (Eluf Neto et al., 

1990; Rocha et al.,1992; Ministério da Saúde, 1993b; Bonita et al., 1997; Hale et al., 

1998). 

 

Observando o comportamento das taxas de mortalidade do país, 

encontramos uma diminuição significativa da mortalidade por doenças infecto-

contagiosas na década de 40 a 80 e uma evolução das doenças do aparelho 

circulatório, até chegar no fim dos anos 80 como primeira causa de morte, 

confirmando uma tendência que se iniciou em meados deste século. Em 1991 as 

doenças cerebrovasculares foram responsáveis por cerca de 34% dos óbitos 

nacionais, quando em 1980 a taxa era de 30% e pouco mais de 11% em 1930 

(Ministério da Saúde, 1993b; Chor et al., 1995).  

 

A distribuição dos óbitos começa a tomar importância em uma faixa etária de 

jovens de 20 anos, assume o patamar de primeira causa de óbito já na faixa dos 40 

anos, e predomina nas faixas etárias além destas (Chor et al., idem). Outro dado do 

estudo é que a mortalidade por doenças do aparelho circulatório nas capitais e em 

regiões metropolitanas é maior que as da população da América do Norte, onde 

estas vêm declinando nos últimos 30 anos. Em Recife, capital de Pernambuco, 

situada em grande região metropolitana, este fato começou desde os anos 70, com 

destaque, como causa de mortalidade no grupo de doenças do aparelho circulatório, 

para as doenças cerebrovasculares, o infarto agudo do miocárdio e a hipertensão 

arterial (Freese de Carvalho et. al., 1995).  
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 O fato de atingir pessoas em idade produtiva tem um forte impacto 

econômico calculado por anos produtivos de vida perdidos e nos custos de 

hospitalização. Nos E.U.A. este custo é estimado entre $ 6,5 e 11,2 milhões (Kaste 

et al., 1998).  

 

As doenças do aparelho circulatório estão associadas a fatores de risco e 

hábitos de consumo da população e muitos estudos comprovam esta associação e 

resultados positivos ou negativos advindos do controle e prevenção ou não destes 

fatores. A hipertensão arterial, o uso abusivo de álcool e fumo, o estresse e os 

hábitos alimentares respondem por declínio da incidência e mortalidade em alguns 

países e são apontados como causa do incremento de doenças do aparelho 

circulatório, em outros (Costa, 1983; Capron, 1984; Eluf Neto, 1990; Freese de 

Carvalho, 1993; Ministério da Saúde, 1993; Pereira et al., 1993;  Jorgensen, 1995; 

Fontana et al., 1996). 

 

 Um estudo da Organização Mundial de Saúde (1980) entre outros, também 

identifica o aumento da idade como de maior risco para AVC, com evolução para 

óbito e para incapacidades. O AVC pode ocorrer em qualquer faixa etária mas a sua 

incidência dobra quando comparado o grupo de até 55 anos com o grupo de 65 

anos e mais. A mortalidade precoce, antes dos 60 anos, e a taxa de letalidade no 1º 

mês para cerca de 1/3 dos casos é um indicador da gravidade do AVC (Cabral et al., 

1992; Pohjasvaara et al., 1996;  Medina et al., 1998). 

 

Esta tendência de declínio da mortalidade entre as doenças do aparelho 

circulatório de modo geral também é registrada quando a causa de óbito é o AVC. O 

decréscimo na mortalidade vem ocorrendo, em todas as faixas etária, entre homens 

e mulheres e entre raças e países diferentes. Ainda o mesmo estudo conclui que as 

razões para este comportamento não são totalmente definidas e associam-se a 

vários fatores, entre outros a menor incidência e gravidade da doença e ao 

tratamento da hipertensão arterial (Eluf Neto et.al.,1990; Reddy, 1997).  

 

Mesmo considerando que o declínio da mortalidade por AVC seja um dado 

bastante positivo, há também que se considerar as sérias conseqüências médicas e 

sociais que podem resultar de um AVC, como as seqüelas de ordem física, de 
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comunicação, funcionais, emocionais, etc. (Rocha et al., 1992). Estas 

conseqüências, com gravidade variada, produzem restrição e/ou perdas da 

capacidade e habilidade para desempenho de atividades físico-motoras, de auto-

cuidado, atividades sociais, profissionais e familiares implicando em algum grau de 

dependência, principalmente no 1º ano após o AVC.  

 

Um estudo de seguimento a longo prazo de uma população após o AVC 

encontrou a necessidade de um cuidador principal (Wilkinson et al. 1997), 

incapacidade ou capacidade restrita de voltar ao trabalho, em pouco mais de 30% 

dos sobreviventes (Ching-Lin e Mong-Hong, 1997).  

 

Mas, há uma certa invisibilidade, isto é, não há registro de acompanhamento 

destas pessoas no setor saúde após a alta hospitalar, como se a assistência 

recebida fosse o suficiente para permitir a sua volta ao cotidiano, 

independentemente do tipo ou gravidade da seqüela e das necessidades de apoio 

resultantes (Stolov e Hays, 1994; Jorgensen et al., 1997). 

 

 O quadro de incapacidades seja simultâneo ou secundário a doença, 

temporário ou permanente, deriva para problemas de ajustamento pessoal e familiar, 

modificando a integração social atingida antes da doença (Kottke et al.,1994). Como 

integração social compreendemos, considerando os conceitos de Marques (1997) e 

Málbran (1997), que é a capacidade de participar em sociedade na condição de 

igualdade com os demais, o que supõe o acesso a informação, ao ambiente, a vida 

em família, a compartilhar serviços de saúde, educação, emprego  e lazer.  

 

  Para as pessoas com AVC, o risco de que desenvolvam incapacidades é 

alto, em razão da lesão neuronal. Esta é uma outra forma de expressão da 

gravidade, ”pois a perda de autonomia entre adultos e conseqüente dependência 

dos mesmos” é principalmente causada pela incapacidade resultante do AVC 

(Medina et al., 1998).  

 

Após um ano de sobrevivência do AVC, Rocha et al. (1992) relatam que cerca 

de 40% dos sobreviventes necessitam de algum tipo de auxílio. Resultado similar foi 



 28 

obtido por Roberts e Counsell (1998) com 42% de pessoas apresentando 

incapacidade após o AVC. 

 

Kottke et. al. (1994) relatam serem comuns em casos de AVC: ansiedade, 

depressão, distúrbios do sono e da função sexual, distúrbios motores, sensoriais, 

cognitivos e de comunicação, alterações fisiológicas (dispnéia, angina, hipertensão, 

etc.) durante atividades físicas, que causam limitações para retornar ao trabalho 

produtivo. 

 

A depressão pós-AVC é um problema relativamente freqüente. Estudos de 

complicações emocionais em pessoas com AVC relatam a incidência de depressão 

entre 20 a 60% dos casos, influenciando negativamente no processo de reabilitação, 

no retorno ao trabalho, no auto-cuidado, na atividade social e ainda, sendo causa de 

tensão para os familiares (Rocha et al.,1993; Angeleri et al., 1993; Carvalho, 1997; 

Harwood et al., 1997; Neau et al., 1998). 

 

Um estudo de seguimento no Reino Unido, com objetivo de estabelecer a 

prevalência e as deficiências e incapacidades depois de um AVC, em média dois 

anos após o episódio, descreveu importante deterioração nos processos de 

pensamento e fala. Deteriorações de fala aumentaram a taxa de necessidade de 

ajuda diária em 2,4 vezes e a deterioração cognitiva em 4,1 vezes. O estudo ainda 

mediu uma qualidade de vida pior entre os que não tiveram uma recuperação total 

(Tennant et al., 1997). 

 

Machado (1995) identificou como fontes de estresse tanto para o paciente de 

AVC como para os familiares, o incômodo do desconforto físico e da dependência;  

as perdas na auto-imagem, autonomia, mudanças nos relacionamentos sociais e 

responsabilidades pessoais e, por fim, as ameaças a estabilidade financeira e a  

própria vida. 

 

Na literatura encontramos estudos preditivos do grau de incapacidade e 

dependência, ou que associam ao estresse e a impossibilidade de retorno ao 

trabalho e interação social, os problemas de comunicação (emissão e compreensão 

da palavra e linguagem gestual), de mobilidade, déficits perceptuais e cognitivos 
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resultantes do AVC (Angeleri et al., 1993; York e Cermak, 1995; Harwood, 

1997;Ching-Lin e Mong-Hong, 1997). 

 

Também os prejuízos nas atividades de vida diária (AVD) e instrumentais de 

vida diária (AIVD) – (alimentar-se, vestir-se, cuidar da higiene pessoal, usar 

equipamentos domésticos, transportes, fazer compras, etc.) são comuns nos 

sobreviventes de AVC. O prognóstico de recuperação funcional é reservado, mesmo 

com programa de reabilitação, entre os pacientes que apresentam afasia global, 

perda sensória severa, AVC reincidente, rede familiar de apoio pobre, etc. (Rubio e 

Deusen, 1995; Bonita et al., 1997; Tennant et al., 1997; Harwood et al., 1997).  

 

A modificação na capacidade de andar em casa ou na comunidade é 

responsável por deterioração de outras capacidades e influenciam a independência 

e a condição de assumir papéis anteriores ao AVC. O impedimento para andar pode 

desencadear desvantagem social, uma vez que incide diretamente nas atividades 

cotidianas. Espaços diferentes são o locus de atividades como alimentar-se, 

trabalhar, cuidar da higiene, divertir-se. Então, a limitação de acesso a estes 

espaços é também uma limitação da condição de desempenhar estas funções, o 

que cria uma desvantagem social  (Perry et al., 1995; Tennant et al., 1997). 

 

Variáveis como sexo, idade, escolaridade, nível educacional, idade, 

severidade do AVC, os benefícios de um programa de reabilitação, e a qualidade de 

vida pós-AVC, são também estudados por Angeleri et al, (1993); Reddy e Reddy 

(1997); Tennant et al.(1997); Jonkman et al, (1998); Broe et al., (1998); Kaste et al. 

(1998) dentre outros, e reforçam  a complexidade do estudo de fatores intrínsecos e 

extrínsecos a deficiência e incapacidade e seus resultados sobre o indivíduo após 

um episódio de AVC. 

 

Após esta breve revisão, consideramos que a relevância do nosso estudo 

centra-se na obtenção do conhecimento da dimensão que a incapacidade possa ter 

junto a população, em idade produtiva, relativamente jovem, sobrevivente de AVC e 

residente em nossa cidade. Este conhecimento poderá servir para identificar/delinear 

as estratégias adotadas para o enfrentamento desta questão, no setor público de 

saúde.  
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Reforça nosso interesse o quadro local desenhado através de exploração 

inicial do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) 

no período definido para estudo, como janeiro a dezembro de 1997, onde 

observamos um total de 106.029 internações de moradores da cidade do Recife em 

hospitais próprios ou conveniados ao SUS no Estado. Considerando por causa da 

internação (capítulos de CID- 9ª revisão) e excluindo as  complicações da gravidez, 

parto e puerpério (Capítulo XI) e os transtornos mentais (Capítulo V), por considerar 

que estes grupos causais têm tratamento essencialmente hospitalar e menor 

impacto na instalação de incapacidades como as que pretendemos estudar, as 

doenças do aparelho circulatório (Capítulo VII) ocupam o segundo lugar nas 

internações hospitalares, atrás apenas das doenças do aparelho respiratório 

(Capítulo VIII).  

 

Em nossa exploração inicial, observamos também que no total as internações 

tem um peso maior no grupo etário de 20 anos e mais, com aproximadamente 

metade destas na faixa de 20 a 59 anos. Nas doenças do aparelho circulatório 

(DAC), este grupo etário contribui com pouco mais de metade das internações, o 

que, possivelmente, resultará em um maior impacto, pois esta é uma faixa de 

intensa atividade sócio-produtiva.  

 

Considerando para esta população a distribuição de diagnóstico no grupo das 

doenças do aparelho circulatório, as doenças cerebrovasculares (24,37%), 

Isquêmica (12,19%) e Hipertensiva (9,95%) correspondem a 46,61% das 

internações, ficando o restante distribuído entre as outras formas. Fica evidente a 

importância das doenças cerebrovasculares entre as doenças do aparelho 

circulatório (542 casos), representando quase 1/4 das internações no período, entre 

as doenças do aparelho circulatório. Dentro do grupo das doenças 

cerebrovasculares (DCV) o diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral Agudo (AVC) 

corresponde a 80,7% das internações no período investigado exploratoriamente por 

nós (SIH/SUS, Internações Hospitalares em residentes, segundo causa (CID-(9) e 

faixa etária – 1997) . 
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Na base de dados do SIH/SUS (1997), dos residentes em Recife, ainda 

pudemos explorar dados relativos a letalidade hospitalar, uso de UTI ou tratamento 

clínico, mas não encontramos informações a respeito de assistência de reabilitação, 

da “condição” de alta, da instalação de seqüelas ou necessidade de continuidade de 

assistência a estas pessoas. Para nós assume importância pesquisar o que não está 

evidente, pois apesar dos progressos no tratamento de pacientes com doenças 

cardiovasculares, as possibilidades de desordens funcionais/emocionais/sociais 

entre os sobreviventes devem ser consideradas. 

 

 Nas internações por DCV em Recife, no período estudado, encontramos uma 

letalidade hospitalar de 31,5% entre os portadores de doença cerebrovascular. Mas, 

é desconhecido qual seja a qualidade da recuperação e de vida da população 

restante que não foi a óbito. 

 

Assim é que a incapacidade e integração social, além do interesse pessoal 

pelo tema, surgem para nós como um campo fértil para investigação. Em nossa 

trajetória profissional como terapeuta ocupacional, a problemática da deficiência se 

fez presente desde a formação universitária, na década de 80, pois, sendo uma 

especialidade atuante, tradicionalmente na reabilitação, é este o universo pelo qual 

transitamos. Em nossa prática profissional temos tido contato com um contingente 

de pessoas, muitas ainda jovens, que ao adquirirem uma deficiência, ficam à 

margem da vida comunitária e social. Sabemos que outros nestas condições não 

chegam, sequer, a ter contato com profissionais e/ou serviços de saúde.  

 

Então, nos perguntamos: Quais seriam as razões para isto? O preconceito, a 

desinformação? A escassez de serviços de saúde, de reabilitação? Quem são os 

que retornam as suas atividades sem nenhuma limitação? Quais são os destinos 

das pessoas que não atingem esta condição? Que caminhos são trilhados do AVC a 

uma vida dependente ou independente, integrada ou não? Quais são as 

conseqüências quando alguém torna-se dependente ou incapaz para executar 

atividades habituais, como alimentar-se, cuidar da sua higiene pessoal, comunicar-

se, trabalhar etc.? O que influencia ou determina os ganhos e perdas 

correspondentes a atual situação? 
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O interesse do estudo é evidenciar que o fato de diagnosticar e tratar as 

doenças cerebrovasculares/AVC não significa diagnosticar e tratar as incapacidades 

destas resultantes. Segundo Stolov e Hays (1994), não existe uma correlação direta 

entre uma doença cerebrovascular e o seu tratamento, e o espectro de problemas e 

incapacidades que podem estar associados a ela, e as condutas terapêuticas 

necessárias. Se o diagnóstico e o tratamento é só da doença, sem diagnóstico da 

incapacidade o tratamento adotado pode não ser suficiente para que o indivíduo 

volte a interagir normalmente com o seu meio, a integrar-se socialmente. A 

incapacidade dependerá das necessidades totais do paciente, podendo ser 

modificada ou não pela alteração do quadro da doença de origem, por alterações no 

ambiente em que este vive e trabalha.  

 

É isto que nos propomos a investigar. Porque desejamos, na medida do 

possível, contribuir para o delineamento de ações efetivas no campo da assistência 

e da reabilitação dos portadores de incapacidades na cidade do Recife, visando uma 

melhor reintegração social destas pessoas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Nosso propósito neste estudo é identificar a instalação e as conseqüências de 

incapacidades decorrentes de Acidente Vascular Cerebral em uma população de 

adultos jovens e maduros, com idade compreendida entre 20 e 59 anos, residentes 

na cidade do Recife, e que tenham sido hospitalizados pelo SUS no ano de 1997. A 

investigação em campo junto a esta população pretende conhecer as incapacidades 

mais freqüentes que resultam após um AVC, considerando os impactos destas na 

integração social das pessoas, comparativamente em relação à condição anterior a 

instalação da doença/incapacidade.  

 

Nossa pretensão é identificar mudanças na funcionalidade, no desempenho 

das atividades de vida diária e profissionais, na integração social antes e após a 

doença/incapacidade, analisando fatores tais como: idade, sexo, nível de instrução, 

situação profissional, condição sócio-financeira, variação no tipo de assistência a 

saúde recebida, barreiras sociais, que influenciam as modificações na mobilidade 

pessoal, no auto-cuidado, nos papéis familiares, na comunicação e acesso a 

informação, ao trabalho e ao lazer.  

 

Assim, pretendemos estudar o que ocorre na vida de pessoas jovens após o 

AVC, desde as pequenas modificações até o abandono de atividades rotineiras, a 

autodenominação de incapaz, as formas de impedimentos de participar socialmente, 

da forma anterior a instalação do quadro, ou de uma outra forma satisfatória. 

Interessa-nos estudar, neste caso, o que é capaz de modificar a oportunidade de 

acesso ao meio físico, à informação e comunicação, à educação, ao emprego, às 

atividades e funções no lar ou família e nas atividades profissionais, em atividades 

de lazer, esportivas e passatempos 

 

Procuramos revelar como, e se, o AVC provoca incapacidades capazes de 

modificar a funcionalidade e integração social de moradores do Recife;  se é a 

presença e a gravidade da incapacidade, por si, o que provoca modificação, ou se 

há influências de outros fatores objetivos como o nível educacional, a 

formação/situação profissional, a organização e redes de apoio familiar/social, a 

condição sócio-econômica, os tipos de tratamentos de saúde recebidos, que possam 
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ser identificados como facilitadores ou inibidores da integração social alcançada 

após a alta hospitalar. 

 

Ainda é propósito do estudo verificar como a mortalidade, após alta, incide 

neste grupo, em relação a idade, a causa e o tempo desde a hospitalização. 

 

Para fins didáticos e acadêmicos podemos explicitar os objetivos da seguinte 

forma: 

 

 Geral 

 

 Identificar a instalação e as conseqüências de incapacidades decorrentes de 

Acidente Vascular Cerebral na vida funcional e na integração social de uma 

população de adultos, com idade de 20 a 59 anos, residentes no Recife, 

hospitalizados pelo SUS no ano de 1997. 

 

 

 Específicos 

 

 Conhecer a mortalidade após a alta hospitalar e as incapacidades e limitações 

nas atividades de vida diária mais freqüentes em sobreviventes de primeiro 

episódio de AVC. 

 

 

 Identificar mudanças na integração social antes e após a doença/incapacidade, 

analisando fatores como idade, sexo, nível de instrução, situação profissional, 

condição sócio-financeira, tempo de hospitalização, variação no tipo de 

assistência a saúde recebida, rede de apoio, barreiras sociais que influenciam as 

modificações na mobilidade pessoal, nos papéis familiares, no acesso à 

informação, ao trabalho e ao lazer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Para consecução dos objetivos, as estratégias metodológicas adotadas 

dividem-se em dois momentos:   

1) Inicialmente, trabalhamos dados provenientes da Autorização de Internação 

Hospitalar – AIH, processadas pelo Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH/SUS), onde verificamos o padrão de distribuição das internações, 

segundo causa básica (CID-9), idade, sexo e letalidade hospitalar, com a 

finalidade de estudar o perfil de morbimortalidade por Doenças do Aparelho 

Circulatório em moradores do Recife e delimitar nossa população de estudo, 

até que fizemos o recorte para investigação de casos de Acidente Vascular 

Cerebral.  

Paralelo a isto, realizamos a pesquisa bibliográfica acerca do tema, nas bases 

dos sistemas MEDLINE e LILACS, usando termos descritores relacionados às 

doenças cerebrovasculares, acidente vascular cerebral e, também, 

relacionando estes à deficiência, incapacidade, atividades de vida diária, 

depressão, etc.. Após uma triagem inicial dos resumos, solicitamos através do 

sistema COMUT as publicações na íntegra. Não estabelecemos limite de ano 

das publicações, embora a maior parte dos artigos sejam da década atual, 

dos três últimos anos, consultamos outros de anos/décadas anteriores. Livros 

de referência na área, algumas dissertações e teses também foram 

consultadas como parte da revisão bibliográfica. 

 

2) Em uma segunda etapa buscamos, pelo inquérito domiciliar, conhecer a 

condição de saúde, incapacidades e integração social dos casos identificados 

para o estudo, no momento anterior a hospitalização e de realização da 

entrevista, em média 17 meses após o AVC.  

De posse das informações, os dados foram digitados, através do programa 

Epi-Info, para obtenção de freqüências simples, para a apresentação tabular e 

gráfica destes, e a partir dos quais procedemos a análise e a discussão com 

base na bibliografia que dispomos. Todo este processo se fez orientado pelos 

objetivos do trabalho, com referência nas variáveis descritas a seguir: 
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a) Relativas a PESSOA: idade, sexo, estado civil, arranjo familiar (com quem  e 

como reside), escolaridade, status profissional (se ativo, aposentado, em 

benefício, desempregado) e nível econômico. 

 

b) Relativas a “DOENÇA”: conhecimento anterior de ser portador de doença 

relacionada ao AVC; se esteve vinculado a programa de prevenção ou 

tratamento de saúde; internação posterior por AVC; tratamentos realizados 

após alta hospitalar; incapacidade instalada (áreas: motora, sensorial, 

comunicação, emocional, cognição, funcionalidade nas atividades de vida 

diária e instrumentais de vida diária). 

 

c) Relativas a INTEGRAÇÃO SOCIAL: mudança na renda e/ou status 

profissional; variação no arranjo familiar e conjugal; redes de apoio, 

modificação no acesso e uso do espaço vital (entorno da casa, do bairro e da 

cidade), no acesso a bens e serviços, os hábitos de lazer e uso do tempo 

livre e nos papéis e atribuições sócio-familiares. 

 

 
3.1  Desenho do Estudo 

 

Este é um estudo epidemiológico, descritivo, enfocando pacientes com AVC, 

hospitalizados pelo SUS em 1997, com dados primários coletados em inquérito 

domiciliar. Apresenta algumas das características, de acordo com a literatura,  de um 

estudo transversal ou seccional, no entanto, não contempla outras, como 

destacamos a seguir, que permitam a delimitação deste como um estudo transversal 

clássico (Almeida Filho e Rouquayrol, 1992; Rouquayrol, 1994; Pereira, 1995; 

Papaléo Netto, 1996).  

 

Inicialmente, de acordo com Almeida Filho e Rouquayrol (idem), pode ser 

destacado que os estudos transversais estabelecem medidas de prevalência e o 

presente estudo não se propõe a calcular esta medida em relação a nenhuma das 

categorias observadas (incapacidade funcional e integração social). Considerando 

ainda outra característica que diferencia este de um estudo transversal clássico, em 

nosso caso o corte no tempo se fez no ano de 1997, com o propósito de delimitar a 
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população e não propriamente de estudar a “doença” neste momento, o que veio a 

ocorrer em média 17 meses após. O corte temporal e olhar posterior, justifica-se 

porque a pretensão é estudar as conseqüências a partir da ocorrência do AVC que 

se manifestam mais tardiamente, como as relações entre a incapacidade e a 

integração social e/ou ausência destas com outros fatores presentes, anterior e 

posterior ao AVC, que é mais precisamente o interesse do estudo.   

 

Dentre as características que assemelham este a um estudo transversal 

podemos listar: apresentar um custo razoavelmente baixo para sua realização; ter 

potencial descritivo, desenvolvimento breve e análise simples; utilizar uma amostra 

da população e ser localizado no tempo (a janela temporal foi aberta em 1997, 

olhando-se a partir deste corte, o antes e depois da doença). Esta compreensão 

fundamenta os procedimentos que adotamos para operacionalização do presente 

estudo e que estão listados no Quadro 2 e descritos ao longo deste capítulo. 

 

 
Quadro 2: Procedimentos para Operacionalização do Estudo 
 

1. Revisão bibliográfica e pesquisa em sistemas informatizados  
      (MEDLINE e  LILACS) 

 2. Exploração da Base do SIH/SUS 

 3. Definição da população de estudo / seleção de casos na Base do SIH/SUS 

 4. Definição das variáveis de estudo 

 5. Elaboração e avaliação do questionário  

 6. Seleção da amostra  

 7. Complementação de endereços e localização geográfica de referência dos 
     mesmos 

 8. Seleção e treinamento dos entrevistadores (auxiliares) da pesquisa 

 9. Realização da pesquisa com entrevista domiciliar  

10. Tratamento e análise dos dados 
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3.2  Área de Estudo 

 

Especificamente, o campo de estudo localiza-se no domicílio da população 

estudada, distribuído em 25 dos 94 bairros da cidade do Recife. 

 

O município do Recife possui uma área de 220 Km2, é capital do Estado de 

Pernambuco e integra com outros 15 municípios uma das grandes regiões 

metropolitanas brasileiras (FIAM, 1999). 

 

  De acordo com dados do IBGE (1997) a sua população é de 

aproximadamente 1.358.000 habitantes, com densidade demográfica média de 60,4 

habitantes/Km2 e de 3,9 habitantes/domicílio. Recife concentra 18,21% da população 

do Estado e os dados indicam que nas décadas de 80/90 tanto a capital como o 

Estado apresentaram acentuado declínio em sua taxa de crescimento populacional. 

Aponta-se como razão para esta tendência a queda da taxa de fecundidade, em 

números próximos a 50%, ressaltando-se que este fenômeno ocorreu de forma 

generalizada no Brasil. Quanto a distribuição etária de sua população esta é jovem 

e, com o decréscimo na taxa de natalidade, verifica-se um estreitamento na base da 

pirâmide etária (FIAM, 1999).  

 

No Recife, conforme a mesma fonte, ainda é alto (69%) o número de chefes 

de família sem instrução. De modo geral, é baixa a escolaridade do recifense, o que 

é indicado por 1 a 3 anos de estudos entre seus adultos, correspondendo este 

período a, apenas, o ensino fundamental incompleto (antigo curso primário).  

 

Os rendimentos mensais dos chefes de família situam-se em até 1 salário 

mínimo (37%),  de 1 a 3 salários mínimos (29%) e mais de 3 (34%); há também uma 

concentração de renda e uma larga distância entre o pico e a base de rendimentos 

da população (Exame, 1998; FIAM, 1999).  

 

A cidade ainda apresenta outros problemas que interferem na qualidade de 

vida de sua população; como o baixo acesso a rede pública de esgotos, déficit 

habitacional e crescimento de favelas, desemprego e problemas de segurança 

pública. Neste universo desenvolvemos nosso estudo. 
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3.3  População 

 

 A população de origem, totalizando 1.595 casos de internações, foi 

constituída por sujeitos residentes no Recife, de ambos os sexos, de todas as 

idades, hospitalizados na rede própria e conveniada com o SUS, entre 1º de janeiro 

e 31 de dezembro de 1997, tendo como diagnóstico as Doenças Cerebrovasculares 

(3 dígitos - códigos 440 a 448),  Capítulo VII – Doenças do Aparelho Circulatório de 

acordo com a nona revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-9, válida 

para o ano de 1997. 

 

Identificamos a população de estudo através da exploração, por meio 

magnético, da base de dados do Sistema de Internação Hospitalar do Sistema Único 

de Saúde (SIH/SUS). Este banco de dados, informatizado, é alimentado através dos 

formulários de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que contêm informações: 

do paciente e dos serviços a este prestados pela unidade hospitalar.  A AIH serve de 

base, ainda, para o pagamento que a Previdência Social efetuará aos prestadores 

dos serviços de saúde.  

 

Os dados disponíveis na base SIH/SUS segundo Matias e Soboll (1998) 

constituem-se importante fonte de informações por corresponder a cerca de 70% 

das internações nacionais, visto que o setor público é o principal financiador dos 

tratamentos hospitalares. Os autores ainda comentam a baixa utilização destas 

informações, seja em estudos epidemiológicos ou de planejamento, e discutem a 

existência de dúvidas em relação a confiabilidade destas.  

 

Nós não fazemos restrições ao uso da base SIH/SUS para identificar os 

casos de estudo e consideramos serem válidas as informações oficiais constantes 

na mesma, para este fim. No entanto, na exploração adotamos alguns 

procedimentos, descritos a seguir, com a finalidade de minimizar problemas que 

trouxessem vieses na identificação da população e/ou para etapas futuras do 

estudo. 

 

Como na base do SIH/SUS não se encontram disponíveis os dados de 

identificação pessoal (nome e endereço) que são dispensadas na digitação final (do 
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nível estadual para o ministerial), fizemos a consulta às informações disponíveis na 

Secretaria Estadual de Saúde (fornecidas pelos municípios), antes da remessa das 

mesmas ao Ministério da Saúde. 

  

Além das informações da Secretaria de Saúde do Recife, a consulta foi 

estendida aos municípios da Região Metropolitana, principalmente Olinda, 

Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, que por sua condição no processo de 

municipalização e pelo tipo de rede disponível para atenção a saúde, poderiam ter 

registros de casos de pessoas residentes no Recife em suas unidades de internação 

hospitalar.  

  

Da população hospitalizada por Doença Cerebrovascular (DCV) em 1997, 

selecionamos os casos com AVC Agudo como causa de internação e com idade 

compreendida entre 20 e 59 anos, considerada a faixa em que a atividade funcional 

e as oportunidades de integração social são mais evidentes. Para esta definição, 

também consideramos que a partir dos 60 anos e faixas de maior idade, a incidência 

de AVC é maior mas, outros eventos do envelhecimento como o declínio de algumas 

atividades funcionais, demência, recorrência do quadro e outras patologias, que 

associados as conseqüências da doença cerebrovascular e óbito, tornaria mais difícil 

o controle das variáveis de estudo. Por fim, consideramos que os estudos sobre o 

AVC em populações idosas são freqüentes, enquanto as populações mais jovens, 

abaixo de 60 anos, são menos estudadas. 

 

Nesta exploração inicial da base de dados dispomos de um total de 542 

registros de internações, para as faixas etárias de 20 a 59 anos, definidas como de 

interesse para o nosso estudo, sendo que 437 (80,62%) correspondem ao 

diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral Agudo. Com estes casos, e usando o 

programa Epi-Info, formamos um banco de dados próprio, eliminando todos os 

registros com diagnóstico diferente de AVC Agudo. 

 

Para diminuir as chances de termos falsos positivos em nosso banco de 

dados, entrevistamos os responsáveis pelo preenchimento da AIH e pelo Setor de 

Contas do Hospital das Clínicas. As informações dos profissionais indicam que o 

diagnóstico de AVC Agudo muito dificilmente seria usado em condições diferentes 
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desta, pois em caso de complicações, dúvidas ou diagnóstico não especificado 

adota-se o código de primeiro atendimento em clínica médica ou de paciente fora de 

possibilidade terapêutica. Assim, os casos de AVC Agudo muito provavelmente 

estão corretamente diagnosticados, restando ainda a dúvida de erro no momento da 

digitação do código, o que poderia ser controlado com a revisão de prontuários. 

Descartamos esta possibilidade pelo tempo exíguo, pela diversidade de hospitais em 

que a população se distribuía e principalmente porque não estamos buscando 

validar o SIH/SUS neste estudo.  

 

Como outro procedimento adotado, listamos os casos de AVC por ordem 

alfabética para identificar repetições de nomes, e assim eliminar a probabilidade de 

um mesmo sujeito ser,  por falha na informação, contado ou incluído como caso de 

estudo mais de uma vez. Verificamos que 9 casos (2%) possuíam informações 

duplicadas e estes foram excluídos.  

 
Ainda excluímos 139 casos por óbito hospitalar (letalidade de 32,4%). Assim, 

a base para identificação da população do estudo compreendeu 289 casos de AVC 

Agudo. 

 

Por fim, outro procedimento adotado para seleção da amostra, foi considerar 

a forma de distribuição da população na base do SIH/SUS. Verificamos que os 

dados estavam agrupados por ordem de apresentação da AIH, o que ocorre 

mensalmente e após a alta hospitalar. Isto nos garantiu que a posição de cada 

sujeito na lista é aleatória, independente de idade, sexo, diagnóstico ou outra 

condição, o que minimiza bias de seleção.  

 

 

3.4  Amostra 

 

No presente estudo, consideramos caso os registros de internação do ano de 

1997, em hospitais próprios e conveniados com o SUS, de pessoas com idade entre 

20 e 59 anos, residentes na cidade do Recife, com diagnóstico de AVC Agudo, 

independente da classificação dos subtipos (isquêmicos, hemorrágicos e etiologia 

indeterminada), sobreviventes na ocasião da alta hospitalar. Para inclusão na 

amostra, os critérios estão listados no Quadro 3. 
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Quadro 3: Critérios de Inclusão da população de estudo 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Hospitalização pelo SUS em 1997 

Idade compreendida entre 20 a 59 anos, à época do AVC 

Diagnóstico de AVC Agudo 

Sobrevivente na alta hospitalar 

Residente no Recife 

Dados de endereço digitados (SIH/SUS) 

Aceitar participar do estudo 

 

 

Como referência para definir a amostra necessária, tomamos o estudo de 

Medina; Shirassu e Goldfeder (1998) realizado com 378 pacientes acometidos por 

AVC, de 50 anos e mais, assistidos em 4 hospitais gerais do município de São 

Paulo. Neste estudo, 30% dos sobreviventes de AVC permanecem com 

incapacidade após o 1º mês. Outros estudos em condições semelhantes também 

apontam taxas de incapacitação em torno de 30 a 42% para os pacientes que 

sobrevivem 1 ano ao AVC, resultando em alguma dependência com graus variados 

da necessidade de auxílio (Rocha, Cunha e Giacomin, 1993; Bonita et al., 1997; 

Wilkinson et al., 1997). 

 

Em estudo com uma população de adultos jovens de 15 a 45 anos, 

hospitalizados pela primeira vez por AVC, o resultado é similar ao de grupos com 

mais idade, tendo sido encontrado 30% de pessoas incapacitadas, sendo que 

destes 1/3 tem uma limitação moderada e o restante uma incapacidade severa 

(Neau et al., 1998). 

 

Considerando estas referências e o fato de que não pretendemos uma 

amostra representativa, buscamos dispor de um número de casos suficientes para a 

observação e descrição da presença ou não de incapacidade e integração social 

após o AVC. Fizemos então, uma aproximação amostral e adotamos a estimativa de 

30% da literatura, como a população satisfatória aos nossos objetivos de estudo. 

Tomando a população de origem composta por 289 casos, listada na base criada a 



 

 

45 

 

 

partir das informações do SIH/SUS, usamos a técnica de amostragem sistemática e 

aleatória, e de cada 3 casos selecionamos 1, esgotando toda a listagem, o que nos 

forneceu uma amostra de 97 sujeitos (aproximadamente 1/3 da população).    

 

De posse da listagem com a amostra, verificamos que dentre os sorteados 

existiam informações insuficientes referentes ao endereço, o que não permitia a 

localização do caso. Assim, buscamos a complementação através do programa 

eletrônico de Códigos de Endereçamento Postal (CEP - Empresa Brasileira de 

Correios), e do Sistema de Cadastro de Logradouros (SFCL - Empresa de 

Urbanização do Recife), obtendo informações como: bairro, mudança de nomes e/ou 

grafia correta de ruas e o número do CEP. Quando a complementação do endereço 

não foi possível através destes procedimentos, substituímos o caso pelo próximo na 

lista que continha dados de localização completos.  

 

Por outro lado, realizamos o cálculo da amostra através do Statcalc do 

programa Epi-Info, fixando em 3% o erro aceitável e em 99,99% o intervalo de 

confiança, e assim obtivemos como resultado o número de 38 casos para amostra. 

No entanto, nestas circunstâncias, mantivemos para este estudo o valor da amostra 

inicial de 97 casos, o que resultou em uma amostra de conveniência, porém a maior, 

da amostra calculada estatisticamente. 

 

Os critérios de exclusão para o estudo estão no Quadro 4, apresentado a 

seguir. Fizemos a exclusão de alguns casos já durante o trabalho em campo, como 

por exemplo os casos em que o AVC de 1997 não era o primeiro episódio. 
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Quadro 4: Critérios de Exclusão da população de estudo 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 (para estudo das incapacidades e integração social) 

Internação fora do SUS 

Idade inferior a 20 ou superior a 59 anos 

Episódio de AVC anterior a 1997 

Outros diagnósticos 

Óbito após a alta hospitalar 

Mudança para outro município 

Endereço incompleto/não localizado 

Não aceitar participar do estudo 

 

 

 
3.5  Instrumento de Pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa é um formulário estruturado (Anexo I), construído 

por nós, tomando como referência questões contidas no BOAS (Brasil Old Age 

Schedule - Questionário Multidimensional para estudos comunitários na população 

idosa), o  “Manual de Encuestas Domiciliarias” da OPS/OMS e a EEI (Escala do 

Estado de Incapacidade do Dossiê Mínimo de Invalidez para Esclerose Múltipla). 

Estes instrumentos contêm sessões com algumas das variáveis de estudo porém, 

nenhum se mostrou satisfatório e suficiente a nossa população e proposição de 

abordar a situação de saúde e/ou limitação-incapacidade-integração social em que o 

entrevistado se encontra, com parâmetro da situação anterior de exposição à 

doença.  

 

O eixo para construção do formulário objetiva apreender a condição do 

entrevistado, comparativamente antes e após o AVC, devendo o mesmo ser sensível 

para detectar modificações nas funções avaliadas, decorrentes das incapacidades 

instaladas após o AVC, e medir o impacto desta na vida do indivíduo, ou seja, em 

sua capacidade de integrar-se ao meio. 

 

Construímos o instrumento de coleta de dados, com 6 sessões 

acompanhadas de uma capa onde, após a apresentação dos propósitos de 
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pesquisa, o entrevistado informa sua concordância e condição do mesmo ou outra 

pessoa responder a pesquisa. Para os casos com dificuldade de comunicação foi 

solicitada a ajuda e/ou resposta de um familiar ou responsável. Como parte ainda 

dos procedimentos iniciais, mesmo obtendo a concordância e considerando que a 

investigação em questão não contém procedimentos invasivos ou de risco para a 

saúde dos sujeitos envolvidos, optamos por incluir um Termo de Consentimento, 

para assinatura pelo entrevistado ou familiar, conforme solicita a Resolução 196/93 

do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina pesquisa com seres humanos. 

 

Nessa sessão inicial, ainda está contido um espaço para o entrevistador 

registrar as informações sobre óbito ocorrido após a alta hospitalar e o momento da 

entrevista. Os dados colhidos são data, causa declarada de morte, local (se em 

hospital ou em casa) e o grau de parentesco do informante. Também os dados sobre 

o diagnóstico/internação de 1997, o sexo e a idade foram confirmadas nos casos de 

óbito. 

 

 Por fim, para dirimir dúvidas de compreensão, na formulação e grau de 

dificuldade das questões, além de estabelecer um tempo médio de realização para a 

entrevista, selecionamos 5 sujeitos com diagnóstico de AVC ocorrido em média há 

12 meses, usuários do setor público de saúde, na faixa etária correspondente a 

nossa população de estudo e que encontravam-se em atendimento no Serviço de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas/UFPE, com graus diferentes de seqüelas e 

então, realizamos a entrevista com estes. Este procedimento determinou mudanças 

do instrumento de pesquisa, corrigindo a formulação, a apresentação e o registro 

para as respostas. A importância de determinar o tempo médio de entrevista 

previamente possibilitou a programação do trabalho em campo, o número provável 

de entrevistas/dia e o tempo total da pesquisa. 

 

 

 
3.6  Operacionalização para a Coleta de Dados 

 

Estando com a amostra definida, encaminhamos uma carta aos sujeitos, 

comunicando a realização do estudo e a ida de um pesquisador até sua residência, 

em um período determinado. A finalidade desta comunicação é estabelecer um 
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contato anterior com o entrevistado, criando algum grau de sensibilização prévia a 

chegada do entrevistador, e também identificar, a partir das correspondências 

devolvidas pelo serviço de correios, os endereços incorretos, insuficientes, óbitos, 

mudança de endereço e/ou pessoas desconhecidas, considerando a possibilidade 

destes eventos terem ocorrido no período após a hospitalização e até a visita 

domiciliar. Um número insignificante de correspondências foi devolvido e assim o 

nosso propósito foi apenas parcialmente atingido. 

 

Para localização geográfica dos endereços, antes do início do período 

destinado a realização do trabalho de campo, procedemos a um mapeamento de 

pontos de referência através de contato telefônico. Obtivemos colaboração 

significativa da população, nas informações a respeito da pessoa procurada, como 

mudança de endereço, horários em que esta podia ser mais facilmente encontrada, 

entre outras. Desta forma conseguimos referências de localização das ruas e dos 

ônibus que serviam a área; ainda, nos poucos casos em que o telefone era o da 

pessoa buscada, pudemos marcar dia e horário para a entrevista.  

 

Para os casos em que não havia na lista telefônica a rua procurada, fizemos a 

localização dos endereços com base no CEP, que permitiu informações a partir de 

visitas feitas aos Centros de Distribuição de Domicílios (CDD) que é uma divisão dos 

Correios que distribui os endereços em áreas e conglomerados de bairros. Apesar 

de não dispor de um sistema de mapeamento/localização das ruas, as referências aí 

obtidas foram extremamente útil ao trabalho de pesquisa em campo. 

 

A coleta de dados se fez em aproximadamente 3 meses. Este período 

estendeu-se além do previsto inicialmente, devido a pulverização da área de estudo 

em 53 bairros, incorreções dos endereços e pelo tipo de pesquisador (estudante) 

sem dedicação exclusiva ao trabalho.  

 

Durante o trabalho em campo fizemos reposição de casos na amostra para 

viabilizar a análise, pois contabilizando os óbitos e os não localizados, obtivemos um 

número baixo de casos entrevistados. Na reposição, consideramos apenas os 28 

casos não localizados inicialmente, por problemas de endereço, e utilizamos o 

mesmo procedimento de sorteio da amostra original. Diferente dos problemas de 
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localização de endereço que não produzem nenhum tipo de conhecimento a respeito 

da população estudada, não fizemos reposição dos casos de óbito por considerar 

que estes têm relação com a doença.  

 

Na segunda fase do trabalho de campo, após reposição da amostra, 

atingimos o número de 56 casos entrevistados (54,6%), que somados aos 19 casos 

de óbito, corresponde a taxa de resposta de 77,3% da amostra. A necessidade de 

exclusão de 10 casos após conclusão da pesquisa em campo (AVC reincidente, com 

episódio anterior a 1997, e idade fora da faixa estabelecida), nos fez analisar o 

impacto desta no resultado do estudo, sendo observado que a tendência se manteve 

mesmo com uma amostra menor, sendo válida para os objetivos.  

 

Finalmente, a amostra de conveniência ficou constituída por 46 casos, pelas 

falhas no fornecimento, preenchimento e/ou transcrição dos dados de identificação e 

diagnóstico da AIH; pela utilização da rede de saúde local, por moradores de outros 

municípios, pela exigüidade de tempo e por buscar uma população dispersa em 

local de residência muito variado e com a precariedade de organização urbana, 

típica da periferia das grandes cidades. Apesar disto a amostra manteve-se com um 

número ainda superior a amostra calculada estatisticamente. 

 

Neste estudo, ao todo, realizamos 125 visitas. O principal motivo de exclusão 

corresponde aos problemas na localização do caso (Tabela 1). Apesar da 

precariedade de sinalização das ruas (muitas possuem números desordenados, se 

estendem após interrupções por mais de um bairro, entre outras dificuldades), 

localizamos todos os endereços, mas não todos os casos, visto que surgem 

problemas de qualidade e veracidade da informação.  
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Tabela 1: Situação final da coleta de dados e motivos de exclusão dos casos  
de AVC estudados 
 

SITUAÇÃO FREQÜÊNCIA 

a) Casos incluídos no estudo 

Entrevistas válidas 46 

b) Casos excluídos do estudo 

Óbito 19 

Número inexistente na rua 21 

Pessoa desconhecida no endereço informado 13 

Mudança de endereço sem referências do novo 08 

AVC anterior a 1997 (casos prevalentes) 07 

Residência em outro município 05 

Diagnóstico diferente de AVC 03 

Idade diferente da faixa do estudo 03 

Subtotal 79 

TOTAL 125 

 

 

 

3.7  Seleção e Treinamento dos Auxiliares de Pesquisa 

 

As entrevistadoras, 3 auxiliares remuneradas através do convênio CPqAM 

/NESC/FACEPE, foram selecionadas dentre estudantes universitários de cursos da 

área de saúde da UFPE, que dispunham de experiência anterior de pesquisa e/ou 

trabalho comunitário, com tempo livre médio de 12 horas semanais, além de 

disponibilidade para trabalho nos finais de semana e conhecimento mínimo das 

áreas/bairros de estudo. 

 

O treinamento das entrevistadoras foi realizado em duas etapas: a primeira, 

com 3 encontros de 4 horas, para apresentação do formulário e do manual de 

pesquisa, sendo discutidas as dúvidas,  recomendações/condutas e simulação de 

entrevista entre as auxiliares de pesquisa. Na  segunda etapa, participaram somente 

as 3 estudantes selecionadas para a coleta de dados. O treinamento consistiu no 

acompanhamento individual destas a 3 entrevistas realizadas pela autora em casos 

da amostra, e posteriormente as auxiliares foram, individualmente, acompanhadas 

pela autora em duas entrevistas. A previsão de assistirmos a 3 entrevistas mostrou-

se desnecessária por verificarmos conduta apropriada e uniforme entre as 

pesquisadoras e também por estas não apresentarem dúvidas em relação ao 

trabalho. Em ambas as situações, houve o preenchimento do questionário pelos 2 
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entrevistadores (o ativo e o acompanhante), para posteriormente ser realizado o 

teste de concordância entre estes.  

 

Para o teste de concordância estabelecemos a comparação entre a autora 

(padrão) e cada uma das auxiliares de pesquisa, usando o método Kappa, que 

avalia a reprodutibilidade, ou seja, a concordância de resultados obtidos em leituras 

diferentes para variáveis nominais ou categóricas (Andrade e Zicker, 1997). 

 

Para aplicação do Kappa foram sorteadas de modo aleatório, 

proporcionalmente, questões das 6 sessões do instrumento de pesquisa, num total 

de 10% das questões categóricas. Calculando o índice Kappa por evento observado 

(questão), obtivemos como resultado 0,874 o que na escala de concordância 

corresponde a ótima (0,81 – 0,99). Este resultado evidencia que os dados foram 

colhidos com boa confiabilidade, e que problemas decorrentes da presença de 

múltiplos entrevistadores foram minimizados. 

 

 

3.8  Tratamento dos Dados 

 

Para registro e análise dos dados usamos o programa Epi-Info (versão 6.04). 

Definimos limites na digitação para entrada na base de dados e estabelecemos 

códigos e classificação das respostas mais freqüentes, prevenindo erros de 

digitação e interpretação por parte do digitador.  

 

Para as questões fechadas atribuímos códigos numéricos indicativos da 

posição da alternativa assinalada. Para as questões abertas adotamos 

procedimentos da abordagem de pesquisa qualitativa, analisando as respostas 

obtidas e agrupando-as em alternativas, com códigos numéricos. Criamos tantas 

alternativas, categorias de respostas, quanto necessário para corresponder as 

respostas livres dos entrevistados, e as respostas isoladas foram incluídas na 

alternativa “outra”. Para digitação e análise, as questões fechadas e abertas foram 

igualmente tratadas, inclusive porque não é proposta deste estudo a análise de 

discurso, respaldada por categorias qualitativas. 
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Após isto, codificamos no questionário preenchido as respostas, assinalando 

estas em destaque junto a cada questão. Então, dois bancos de dados foram 

seqüencialmente digitados e avaliada a confiabilidade destes através da freqüência 

e concordância observada entre os mesmos, e da conferência do universo de casos 

que respondem a cada questão. 

 

Utilizando as opções de tratamento contidas no Epi-Info obtivemos a primeira 

freqüência livre, percentual das respostas, e a partir disto pudemos trabalhar a 

apresentação dos resultados (tabular e gráfica) e traçar o plano de análise. 

 

 

3.9  Conceitos de Referência  
 

Pretendemos aqui apresentar a terminologia e os conceitos que utilizamos 

para abordar o problema, colher e analisar os dados. 

 

 

3.9.1. Incapacidade / Integração Social 

 

Como já comentado, a forma de compreender a incapacidade/deficiência traz 

em si uma série de conceitos, como os de normalidade, anormalidade, diferença, 

desvio, eficiência, capacidade, limitação.  

 

Santos Júnior e Lessa (1989),  alertam para os obstáculos na definição dos 

termos usados em estudos sobre a incapacidade, e anteriormente discutimos 

aspectos desta questão. Cabe então, estabelecer a referência que delimita a nossa 

compreensão sobre o assunto.  

 

Adotamos a conceituação da OMS (1980), que estabelece a “Classificação 

Internacional de Deficiência, Incapacidade e Menosvalia” (CIDIM), publicada pelo 

Instituto Nacional de Serviços Sociais (1983: 56-60). Esta é largamente usada e 

encontra-se em revisão, ainda não concluída e divulgada. Tal classificação define 3 

dimensões que relacionam as conseqüências da instalação de doenças, alterações 

ou traumas de qualquer natureza ou origem: 
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DEFICIÊNCIA/Disability: “dentro da experiência de saúde, uma 
deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura 
corporal e na aparência e/ou função (psicológica, fisiológica ou 
anatômica) de um órgão ou sistema”. 
 
INCAPACIDADE/Handicap: “uma incapacidade é toda restrição 
ou perda de habilidades em conseqüência de uma deficiência, e 
da capacidade de realizar uma atividade na forma ou dentro da 
margem que se considera normal para um ser humano. É a 
expressão da lesão ou distúrbio no desempenho de uma ação”. 
 
LIMITAÇÃO/Impairment: “é uma situação desvantajosa para um 
indivíduo determinado, conseqüência de uma deficiência ou 
incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel 
que é normal em seu caso, em função de sua idade, sexo e 
fatores sociais e culturais”. 
 
 

É evidente que estes termos são imbricados; são definições de dimensões de 

um mesmo problema; portanto, se interrelacionam sem que haja limite preciso entre 

estas. Para nosso estudo, o conceito adotado é o de incapacidade, por ser este um 

conceito de relação entre a pessoa, suas atividades e o ambiente em que esta se 

insere. É assim um conceito que inclui a noção de historicidade e identidade do 

sujeito, de como para este importam e significam as atividades, funções, emoções, 

em decorrência de suas experiências de vida .  

  

Para nós, o conceito acima é complementado pelo de Santos Júnior e Lessa 

(1989), especialmente porque diferencia a incapacidade da invalidez.  

 
Para fins do estudo, incapacidade correspondeu à 
impossibilidade permanente de um indivíduo realizar  
determinadas  atividades  em  decorrência  de   uma doença   
física  ou   mental,  ou  perda  da  função de   um  órgão (...)  ou  
de  uma das   partes  do  corpo.  A incapacidade definida aqui 
como permanente não é necessariamente sinônimo de   
invalidez,   desde    que   o   indivíduo    pudesse  desenvolver   
uma   outra   atividade   não  dependente  da  função  ou   do  
órgão afetado. (p.306) 
 

 

 O conceito de “Limitação” tange à definição de integração social, outra 

dimensão trabalhada por nós. A partir de Malbrán (1997), Marques (1997) e das 

normas e recomendações internacionais sobre a deficiência, estabelecidas pela 
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ONU (Ministério da Justiça, 1997), estruturamos nossa compreensão para 

integração social, como sendo: 

 

“A condição e o direito de exercer autonomia, de participar da 
vida plena, como membro de uma sociedade, em igualdade com 
os demais. Integração social supõe realização pessoal, 
profissional e afetiva, acesso à informação, ao ambiente, à vida 
em família, a compartilhar serviços de saúde, educação, 
emprego, lazer”. 

 
 
 A integração social irá corresponder a condição e lugar do indivíduo no 

mundo, considerando importantes as modificações ocorridas em razão do AVC e 

das incapacidades resultantes. Todas as dimensões contidas na definição de 

integração social podem não ser contempladas para algumas pessoas, 

independente da instalação do quadro patológico, pois em nossa sociedade a 

inclusão e exclusão ocorrem simultaneamente e não exclusivamente para os 

portadores de deficiência.  

 
 

3.9.2. Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

 

Usamos a definição da Organização Mundial de Saúde (1989) para Acidente 

Vascular Cerebral (AVC):  

 
“O desenvolvimento súbito de sinais clínicos de distúrbios da 
função cerebral focal ou global, presente por mais de 24 horas e 
que persiste ou leva a morte, sem outra causa aparente que não 
seja de origem vascular”. 

 

Na construção do formulário de pesquisa e durante a entrevista, optamos por 

substituir a denominação AVC por DERRAME, que é a forma mais comum de se 

identificar o AVC entre os pacientes. 
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3.9.3. Reabilitação 

 

As Nações Unidas ao publicar a Resolução 48/96, em dezembro de 1993, 

aprovou as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas 

com Deficiência que, estabelecem conceitos e entre estes está o de reabilitação: 

 
“É o processo global e contínuo, de duração limitada e com 
objetivos definidos, com vista a permitir que uma pessoa com 
deficiência alcance um nível físico, mental e social ótimo, 
proporcionando-lhe, assim, os meios que lhe permitam levar vida 
própria de forma independente e livre. Pode compreender 
medidas que visem compensar a perda de uma função ou uma 
limitação funcional, e outras medidas para facilitar ajustes ou 
reajustes sociais”. 
 
 
 

3.9.4. Atividades de Vida Diária (AVD) / Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD)  

 
A definição adotada é a proposta pela Associação Americana de Terapia 

Ocupacional (AOTA, 1994), na terceira edição da Terminologia Uniforme para 

Terapia Ocupacional: 

 
AVD se refere ao desempenho de tarefas de auto-manutenção 
como alimentar-se, vestir-se, cuidar-se (aparência, maquiagem), 
tomar banho e higiene íntima no uso do banheiro. 
AIVD se refere as tarefas de mobilidade funcional, mobilidade na 
comunidade (caminhando, dirigindo, lendo um mapa), e 
comunicação funcional. 

 

 

Acrescentamos outros aspectos que caracterizam as atividades instrumentais 

de vida diária (AIVD) nesta compreensão como: usar transporte público, lidar com 

dinheiro, realizar compras, manusear eletrodomésticos, etc.. No estudo de Rubio e 

Van Deusen (1995) as autoras justificam a modificação das definições da AOTA 

para incluir aspectos operacionais de trabalhos de pesquisa. 
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3.9.5. USO DO TEMPO LIVRE / ATIVIDADES DE LAZER 

 
Tomando o conceito de Cavallari e Zacharias (1998) tempo livre é: 
 

O que resta do tempo total de uma pessoa, extraindo-se o tempo 
de trabalho e o tempo de necessidades básicas vitais, é o tempo 
livre. É dentro de seu tempo livre que as pessoas têm seu tempo 
de lazer. Para uma  melhor compreensão: tempo total é todo o 
tempo da vida de uma pessoa. Tempo de trabalho é o tempo que 
uma pessoa utiliza direta ou indiretamente em função de sua 
produção. Isso implica em compromisso, responsabilidade, 
obrigação e até mesmo retorno financeiro. Tempo de 
necessidades básicas vitais é todo o tempo utilizado para 
realização de necessidades sem as quais um ser humano não 
vive, ou não tem boas condições de sobrevivência (sono, 
alimentação, necessidades fisiológicas e higiene).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Das Pessoas  

 

Dos 46 casos entrevistados que passam a compor nossa amostra de 

conveniência, há um discreto predomínio do sexo masculino (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição por sexo nos casos de primeiro episódio de AVC 
 em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 A média de idade da população estudada é de 52 anos à época do AVC, com 

quase 85% dos casos com idade maior que 40 anos, caracterizando a população de 

estudo como de adultos maduros (Tabela 2). Quando verificada a média de idade 

por sexo esta é de 48 anos entre as mulheres e 53 anos entre os homens. 

 

 
Tabela 2: Distribuição por grupo de idade nos casos de primeiro episódio de AVC em 

residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Grupo de Idade Freqüência Percentual 

20 a 29 anos 3 6,6% 

30 a 39 anos 4 8,7% 

40 a 49 anos 13 28,2% 

50 a 59 anos 26 56,5% 

TOTAL 46 100% 

 

 
No que se refere ao estado civil, a maioria dos entrevistados estava e 

permanece casado após o AVC, e para apenas 10,8% dos casos, houve mudança 

do estado civil, sendo que em mais da metade destes, a mudança é ocasionada por 

morte do cônjuge, portanto não influenciada pelo AVC. 
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Tabela 3: Distribuição anterior e atual do estado civil nos casos de primeiro episódio 
de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 
1997. 
 

Estado Civil Anterior ao AVC Atual  

Freq. (%) Freq. (%) 

Solteiro  6 (13,0%) 8 (17,4%) 

Casado/União estável 31 (67,4%) 26 (56,6%) 

Viúvo 3 (6,5%) 6 (13,0%) 

Separado  6 (13,0%) 6 (13,0%) 

TOTAL 46 (100%) 46 (100%) 

 

 
Cerca de 90% dos entrevistados têm filhos, sendo 48,8% de 1 a 3 filhos, 

24,4% até 6 filhos e os demais 26,8% com 7 e mais, até 18 filhos. O arranjo familiar 

dos entrevistados é apresentado na Tabela 4, tendo ocorrido uma modificação 

insignificante neste após o AVC. Cônjuge e filhos são os parentes que mais 

freqüentemente residem com o entrevistado, seguido de neto, pais e irmãos. Os 

outros parentes citados foram sobrinho, sogra e nora. 

 

Em 73% dos casos o grupo de moradia é constituído por mais de 2 parentes 

diferentes. Apenas 4,3% dos entrevistados moram sozinhos, antes e após o AVC. 

Merece ainda destaque nesta tabela o dado de que todos os demais entrevistados 

residem com pessoas de seu grupo familiar e apenas 2 casos informam ter como 

cuidador principal uma pessoa que não é da família e que não reside com estes.  

 
 
Tabela 4: Distribuição anterior e atual do grupo de moradia nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 e 59 anos hospitalizados pelo SUS 
em 1997. 
 

Morador Anterior ao AVC Atual 

Freqüência Freqüência 

Sozinho 2 2 

Cônjuge   30 26 

Filhos / Filhas 32 33 

Pais 8 8 

Neto / Neta 12 16 

Irmão / Irmã 4 3 

Outros parentes 8 9 
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A questão relativa ao grupo de moradia é de resposta múltipla, desta forma, 

os números se referem a quantidade de vezes que foram citadas como pessoas de 

graus de parentesco diferentes que moravam e/ou moram com o caso entrevistado. 

 

A condição de escolarização é apresentada na Tabela 5, onde inicialmente 

destaca-se que 39% dos entrevistados não apresentam nenhum estudo. Entre as 

pessoas alfabetizadas a escolarização é baixa, com quase 44% concentrando-se no 

1º grau, incompleto em sua maioria tanto na faixa correspondente até a 4ª série 

(estudo primário), como na faixa correspondente até 8ª série (ginasial). Entre os que 

informam ter 1º grau, a escolaridade é de 2 a 3 anos de estudo e alguns apenas 

conseguem copiar/desenhar o nome, não sendo leitores. Ainda, 3 pessoas deste 

grupo informam a perda da condição de leitura e de escrita após o AVC. 

 
 

Tabela 5 : Distribuição do grau de escolaridade nos casos de primeiro episódio de 

AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Grau de Escolaridade Freqüência Percentual 

Nenhum  18 39,1% 

1º Grau Maior completo e incompleto (até 8ª série) 11 23,9% 

1º Grau Menor completo e incompleto (até 4ª série) 9 19,6% 

2º Grau completo ou incompleto 6 13,0% 

Curso Superior Incompleto 1 2,2% 

Curso Superior Completo 1 2,2% 

TOTAL 46 100% 

 

 

A profissão da população estudada centrou-se no setor de serviços, com 

apenas um caso no setor primário (agricultor) e nenhum no setor secundário. As 

ocupações mais freqüentes são as de caráter manual, como pedreiro, servente, 

empregada doméstica, lavadeira, vigilante, etc., e somente 6 casos (13,0%) 

informam exercer uma atividade não manual, de nível médio como secretária e 

técnico de contabilidade e de informática e, um único caso exerce profissão de nível 

superior (Anexo 2).   

 

Se agruparmos as profissões que se referem a serviços domésticos como: 

empregada doméstica, lavadeira e cozinheira, o grupo representa 28,2% das 

ocupações referidas no total. Somado este percentual com mais 13,0% de donas de 

casa, temos então 41,2% da população de estudo exercendo atividades no espaço 
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privado/doméstico. O que ainda significa a ocupação referida por 82% dos casos do 

sexo feminino que compõem a amostra (Tabela 6). 

 
 

Tabela 6: Distribuição da profissão referida pelas mulheres nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS 

em 1997. 
 

Profissão  Freqüência Percentual Acumulado 

Empregada doméstica 7 32,0% 32% 

Do lar (dona de casa) 6 27,3% 59,3% 

Lavadeira 4 18,2% 77,5% 

Cozinheira  1 4,5% 82% 

Secretária 2 9,0% 91% 

Auxiliar de Enfermagem 1 4,5% 95,5% 

Técnica em contabilidade 1 4,5% 100% 

TOTAL 22 100%  

 

 

Na parcela de entrevistados do sexo masculino não verificamos 

homogeneidade de  ocupação. As de maior freqüência neste grupo foram: vigilante 

(4 casos) e motorista (3 casos), e as demais distribuem-se em ocupações isoladas 

do setor terciário. 

 

 

4.2  Do AVC e das Incapacidades 

  

Dos casos que compõem a amostra, 67,4% participam diretamente da 

pesquisa, respondendo a entrevista. Os outros casos necessitaram de auxílio de 

outra pessoa (32,6%), em razão de possuírem distúrbio de comunicação (fala ou 

compreensão) que limita a condição de resposta. Destes, 3 entrevistas foram 

respondidas totalmente pelo familiar, por comprometimento severo da comunicação 

do  portador de AVC (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Distribuição da condição de resposta a entrevista nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados  

pelo SUS em 1997. 

O tempo médio entre o AVC e a entrevista é de 17 meses e neste período 

cerca de 15% (7 casos) dos entrevistados afirmam ter sofrido um outro AVC, 

posterior ao que originou a identificação na base de dados do SIH/SUS em 1997. 

Trata-se, portanto, de casos em que o AVC é reincidente, sendo estes excluídos do 

estudo.  

 

Nos 7 casos em que houve reincidência do AVC, a média de idade é de 44 

anos e 5 são do sexo feminino, com ocupação de empregada doméstica (3) e dona 

de casa (2). Por serem poucos casos, não é possível uma análise confiável das 

conseqüências deste evento, o que pode ser objeto de outro estudo.  

 

Outro resultado obtido no estudo, e de alguma forma esperado durante o 1º 

ano após o AVC, refere-se à mortalidade, após a alta hospitalar, que atingiu esta 

população. Mas, como este não têm relação com a incapacidade e integração social, 

objetos deste trabalho, os dados serão resumidamente apresentados no final deste 

capítulo. 

 

Quanto à distribuição dos casos por unidade hospitalar (Tabela 7), verifica-se 

que 4 instituições concentram o maior número de internação, sendo um hospital 

próprio e três conveniados com o SUS. 
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Tabela 7: Distribuição por unidade de internação hospitalar nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS 
em 1997. 
 

Hospital  Freqüência Percentual 

Gomes Maranhão 12 26,1% 

Evangélico  8 17,4% 

Restauração 8 17,4% 

Martiniano Fernandes 6 13,0% 

Getúlio Vargas 4 8,7% 

Outros 8 17,4% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Uma parcela significativa (56,5%) da população estudada afirma ter 

conhecimento anterior de ser portador de alguma doença (Tabela 8). Entre estas, a 

hipertensão arterial é a doença mais freqüentemente associada ao AVC, sendo 

referida por 69,3% dos casos. Entre outras doenças encontra-se 2 casos de 

diabetes, 1 de cardiopatia e doenças sem relação com o AVC como: 3 casos de 

distúrbios psiquiátricos e  2 de doenças osteo-articulares. 

 

Tabela 8: Distribuição de doenças anteriores nos casos de primeiro episódio de AVC 
em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Doença Freqüência  Percentual 

Hipertensão Arterial 18 69,3% 

Outras doenças 8 30,7% 

TOTAL 26 100% 

 

 

Menos de 35% dos casos que têm conhecimento de quadro mórbido pré-

existente, realizam tratamento prévio, sendo o uso de medicação o tratamento de 

maior freqüência (87,5%). O tratamento anterior é realizado de modo regular, 

conforme afirmativa de aproximadamente 43% dos sujeitos. Os demais alegam que 

obedeciam parcialmente as recomendações dos profissionais de saúde, mas, para 

maior parte destes, o tratamento é irregular, só na presença de algum sintoma, ou 

vinculado a disponibilidade financeira para aquisição da medicação. 

 

Após a alta hospitalar 35 entrevistados (76,1%) informam ter mantido algum 

tratamento, estando estes na Tabela 9. No momento da entrevista, percentual similar 
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encontra-se em tratamento. O uso de medicação é o tratamento mais freqüente, 

seguido por tratamento de fisioterapia. No momento da entrevista a medicação, 

exclusivamente, é a forma de tratamento prioritária, com destaque para a ausência 

de acompanhamento médico periódico. 

 
 

Tabela 9: Distribuição, à época do AVC e atual, dos tipos de tratamentos realizados 
nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, 
hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Tratamento Época do AVC Atual 

Freq. (%) Freq. (%) 

Médico/Medicamentoso 33 (94,3%) 27 (77,1%) 

Fisioterapia 26 (74,3%) 2 (5,7%) 

Terapia Ocupacional 8 (22,9%) 2 (5,7%) 

Fonoaudiologia 7 (20,0%) 1 (2,9%) 

Psicologia  4 (11,4%) - 

Nutrição 7 (20,0%) 5 (14,3%) 

Outro tratamento 2 (5,7%) - 

 

 

Consultado o motivo de interrupção de tratamentos iniciados após alta 

hospitalar e não realizados atualmente foi constatado que 17 casos receberam alta e  

35 abandonaram os mesmos, sendo 10 por falta de recursos financeiros e 9 por 

avaliação pessoal de não haver melhora com o tratamento. Outros motivos levaram 

14 casos a interromper o tratamento, sendo estes relacionados a dificuldades no 

transporte e a ausência de acompanhante e/ou familiar para ida ao serviço de 

saúde; também foi referido interrupção por causa do limite de sessões a que o caso 

tinha direito.  

 

Quando a investigação se dirige a funcionalidade e/ou seqüelas temos uma 

variação de condições e de impacto decorrentes do AVC, o que será apresentado a 

seguir agrupadas em áreas: 1) Motora e Locomoção; 2)Comunicação e Cognição; 

3)Sensorial; 4) Emocional e 5) Atividades de Vida Diária (auto-cuidado) e 

Instrumental de Vida Diária (manutenção e domiciliares). 

 

Na área motora e de locomoção é relatado por 82,6% dos entrevistados a 

existência de dificuldade de movimento, que localiza-se em 84,2% no hemicorpo 
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esquerdo ou direito e nos demais, no braço ou perna, sendo esta última mais 

freqüente. 

 

Dos entrevistados que apresentam dificuldade motora 86,8% refere que isto 

provoca interferência em sua vida funcional, sendo mais evidente esta interferência 

na autonomia e qualidade ou condição de realizar a função e nas atividades 

profissionais, como consta na Tabela 10. 

 
 

Tabela 10: Distribuição por área de interferência das dificuldades de movimento nas 
atividades funcionais nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do 
Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Área de interferência Freqüência  Percentual 

Autonomia, qualidade ou condição de 
realizar o movimento 

16 48,5% 

Atividades profissionais 10 30,3% 

Outras (atividades doméstica/auto-cuidado) 7 21,2% 

TOTAL 33 100% 

 

 
A incapacidade motora também é refletida na marcha/mobilidade e condição 

de locomoção do indivíduo, com necessidade de auxílio assistivo (bengala, cadeira 

de rodas, etc.) ou auxílio humano para andar dentro de casa, no entorno desta e 

mais severamente na condição de dirigir-se a outras partes da cidade (Tabelas 11 e 

12).  

 
 
Tabela 11: Distribuição da condição de mobilidade/locomoção nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS 
em 1997. 

 

Condição para Andar SIM NÃO 

Freq. % Freq. % 

Dentro de casa 44 95,7% 2 4,3% 

No bairro / entorno da casa 40 87,0% 6 13,0% 

Na cidade (em outros bairros) 23 50,0% 50 50,0% 
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Tabela 12: Distribuição das freqüências relativas ao espaço e necessidade de auxilio 
para locomoção nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, 
entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Local SIM NÃO 

Freq. % Freq. % 

Dentro de casa 12 27,3% 32 72,7% 

Bairro / entorno da casa 15 37,5% 25 62,5% 

Cidade (em outros bairros) 11 47,8% 12 52,2% 

 

 
O tipo de auxílio necessário mais freqüentemente requerido é o apoio de 

outras pessoas  (auxílio humano), seguido pelo apoio em objetos e uso de bengala. 

 
A limitação na condição de locomoção é apontada por quase metade dos 

entrevistados como dificultando o acesso ao trabalho, a serviços de saúde e ao 

lazer, tornando-os dependentes. 

 

Na área de comunicação e cognição, registramos que a comunicação se faz 

prioritariamente através da fala, para 43 dos 46 entrevistados. Apenas 3 utilizam-se 

de gestos e sinais. Dos sujeitos que se comunicam através da fala 58,7% refere 

algum grau de dificuldade em sua comunicação, com interferência na sua vida 

funcional em 70,4% dos casos. Esta interferência é apontada como modificando a 

autonomia, qualidade e forma habitual da comunicação, alterando a auto-estima, o 

convívio e as relações interpessoais.  

 

Os problemas de comunicação estão apresentados na Tabela 13. Somente 

em 1 caso, portador de deficiência auditiva desde a infância, o problema de 

comunicação é anterior ao AVC,  nos demais (26 casos) o quadro instalou-se como 

conseqüência deste.   

 
 

Tabela 13: Distribuição das freqüências relativas ao tipo de dificuldade de 
comunicação nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 
20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Dificuldade de comunicação Freqüência Percentual 

Pronúncia confusa/trocar palavras; “voz 
embolada”/difícil compreensão para o ouvinte  

14 51,9% 

Falar lento/ sem volume de voz/cansaço 10 37,0% 

Outras dificuldades 3 11,1% 

TOTAL 27 100% 
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No campo da cognição, investigamos a memória recente e passada e a 

utilização de conceitos de orientação espaço-temporal. 

 

A memória recente e passada apresenta 50% de perda entre os casos 

estudados. A interferência da dificuldade de memória no cotidiano das pessoas é 

próximo a 80% em ambas as áreas, com o problema afetando principalmente o 

entrevistado na autonomia e condição de uso e/ou de acúmulo de informações e, em 

menor proporção, em torno de 10 e 20%, na auto-estima e nas relações 

interpessoais e familiares.  

 

Embora afetando as relações de uma pequena parcela dos casos, mais ou 

menos 20%, registramos quanto aos problemas de memória, depoimentos de 

desgaste emocional intenso, de insegurança, angústia e choro, expressados por: 

sensação de que “ficou burro”, ser chamado de “maluco”, perder objetos dentro de 

casa e ser desconsiderado, por não saber conversar e “não saber mais das coisas” 

de antes do AVC. 

 

Ainda na área cognitiva, em relação aos conceitos de orientação espaço-

temporal, 87% dos entrevistados utilizam adequadamente os conceitos; 6,5% não 

utilizam os conceitos corretamente e, em outros 6,5% não foi possível avaliar esta 

questão porque a entrevista foi respondida totalmente por um familiar. 

 

Na área sensorial, registramos dificuldades de visão em 52% dos 

entrevistados; resultando em problemas funcionais para pouco mais da metade 

destes (58%). Apenas 4 relatam serem os problemas de visão anterior ao AVC. 

 

A audição mostra-se menos comprometida, com aproximadamente 26% da 

população (12 casos) referindo a existência de problemas, como a diminuição da 

acuidade auditiva e/ou “zumbido”. A interferência funcional relatada por 68% destas 

pessoas é na autonomia, no convívio e nas relações interpessoais. 

 

A incapacidade visual e auditiva instalou-se como conseqüência do AVC para 

83% dos casos, os demais apresentam a perda sensorial anterior ao AVC, sendo 

esta agravada em alguns casos. 
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Outro aspecto investigado no estudo é a ocorrência de sintomas e quadro 

depressivo imediatamente após ao AVC e no momento da entrevista. A situação 

nesta população é a mesma nas duas ocasiões, atingindo aproximadamente 70% 

dos casos. 

 

Dos 32 entrevistados que referem sentir-se deprimidos, 90,6% informa que 

este quadro é conseqüência do AVC. No entanto, quando perguntados como se 

sentiam antes do AVC e quais os problemas que a depressão traz, 44,8% informa já 

sentir-se nervoso, ou com alguns sintomas discretos de depressão antes do AVC 

(choro, melancolia), sendo a situação de saúde/incapacidade atual a causa do 

agravamento do quadro (Gráfico 3). 

 
 

Gráfico 3: Verificação da existência de depressão anterior nos casos de primeiro 

episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados  
pelo SUS em 1997. 

Para 80% dos entrevistados que referem depressão, esta produz 

modificações no cotidiano, sendo mais freqüente a interferência nas relações 

interpessoais (Tabela 13). 

 
 
Tabela 14: Distribuição por área de interferência do quadro depressivo na vida 
funcional nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 
59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Áreas de Interferência do quadro depressivo  Freqüência Percentual 

Auto-estima, convívio, relações interpessoais 14 53,8% 

Autonomia / dependência 6 23,1% 

Outras dificuldades (trabalho, auto-cuidado, etc.) 6 23,1% 

TOTAL 26 100% 
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O desempenho das atividades de vida diária, considerando as de auto-

manutenção como a alimentação, o vestuário e a higiene pessoal, apresentam um 

desempenho independente na maior parte dos casos para as tarefas mais simples 

ou que para seu desempenho necessitem apenas uma das mãos, menor precisão 

de movimentos ou menor esforço físico, como exemplo levar alimentos a boca, 

despir-se e escovar os dentes.  

 

Nas tarefas de desempenho bi-manual e de precisão, registra-se a 

incapacidade para realização ou a necessidade de ajuda. Isto é exemplificado nas 

atividades como cortar alimentos, usar o talher e servir-se à mesa; lidar com 

acessórios do vestuário como: botões, laços, zíper, calçar sapato e meia; e na 

higiene pessoal: cortar as unhas, pentear-se e barbear-se, foram as atividades onde 

a incapacidade de realização e a dependência de auxílio se fizeram mais presentes 

(Gráficos 4 a 6).  

 
 

Gráfico 4: Distribuição da condição de realização das AVD, relacionadas com a 
alimentação nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 

a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

 

Esta condição de desempenho nas tarefas da alimentação é apontada como 

problemática em 53% dos casos, causando dependência e necessidade de esperar 
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por alguém e modificando a condição e qualidade com que a atividade é atualmente 

realizada. 

 

Quanto as tarefas que envolvem o vestuário, as mais problemáticas são 

manusear laços, botão e zíper, e ainda calçar sapatos e meias (Gráfico 5). 

 

A condição de desempenho nas atividades do vestuário está modificada em 

60,9% dos casos, interferindo no cotidiano de cerca de 65% destes. Esta 

interferência é revelada pela condição de depender e de esperar por alguém para 

vestir-se (52%) e na auto-estima e autonomia (31,6%). 

 

 
Gráfico 5: Distribuição da condição de realização das AVD relacionadas com o 

vestuário nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 
59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

 

Em relação ao desempenho das atividades de higiene pessoal o 

comprometimento mais significante é para cortar as unhas e fazer barba. A condição 

“não se aplica”, contida no gráfico refere-se a atividade de barbear-se, entre as 

mulheres (Gráfico 6). 
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A condição atual de desempenho das atividades de higiene pessoal é 

diferente em 54,3% dos entrevistados acarretando problemas cotidianos para 

aproximadamente 59,3% destes. A causa mais freqüente de interferência na vida 

funcional refere-se a dependência e necessidade de esperar por outra pessoa. 

 

 
Gráfico 6: Distribuição da condição de realização das AVD relacionadas com a higiene 

pessoal nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 
59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

 

O cônjuge, seguido do filho/filha, são as pessoas que mais prestam auxilio 

nas atividades de alimentação, vestuário e higiene pessoal. Pais e irmãos e outra 

pessoa não familiar são categorias citadas de modo geral, e em proporção próxima a 

10%, como ajudantes nestas tarefas. Ainda destacamos que cerca de 1/3 dos casos 

afirmam não precisar de ajuda na realização das atividades de vida diária, ou seja 

são independentes. 

 

O desempenho nas atividades instrumentais de vida diária anterior ao AVC e 

comparado a condição de desempenho atual é apresentado na Tabela 15, onde é 

notável a independência dos entrevistados. Em torno de 10% dos entrevistados 

referem algum grau de abandono, limitação de desempenho e/ou a existência de 

condições para sua realização, como ajuda, dependência de companhia ou 
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supervisão. Apenas os itens de uso de transporte coletivo e realização de pequenas 

compras apresentam  impedimento e limitação maior.  

 

É referido por pouco mais de 71% dos casos a instalação de mudanças no 

desempenho destas atividades após o episódio do AVC. 

 
 

Tabela 15: Distribuição da situação de desempenho das Atividades Instrumentais de 
Vida Diária (AIVD), em comparação com a condição anterior, nos casos de primeiro 

episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos,  
hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

Desempenho das 
Atividades Instrumentais 

de Vida Diária – AIVD 

Sem 
Mudança 

Com 
Limitação 

Não Realiza 
após o AVC 

 Sem 
relação 
com o AVC 

Levantar – Sentar 36 (78,3%) 6 (13,0%) 4 (8,7%) -  

Deitar – Levantar 36 (78,3%) 6 (13,0%) 4 (8,7%) -  

Manusear eletrodomésticos 31 (67,4%) 1 (2,2%) 12 (26,1%) 2 (4,3%) 

Lidar com Dinheiro 33 (71,7%) 1 (2,2%) 12 (26,1%) - 

Recados/informações 25 (54,3%) 6 (13,0%) 15 (32,6%) - 

Usar Transporte coletivo 16 (34,8%) 12 (26,1%) 17 (37,0%) 1 (2,2%) 

Realizar pequenas 
compras 

15 (32,6%) 6 (13,0%) 23 (50,0%) 2 (4,3%) 

 

 

 
4.3. Da Integração Social  

 

A investigação dirigida a integração social, contempla a situação profissional e 

de renda, o acesso a bens e serviços, o relacionamento e responsabilidades pessoal 

e familiar, e as atividades de lazer. 

 

Quase 70% encontrava-se trabalhando no momento do AVC, (Gráfico 7), e na 

ocasião da entrevista este número é de apenas 15%. Além disso, 6  entrevistados 

referem ser aposentados e também exercer atividade profissional antes do AVC. 

Verifica-se no momento da entrevista o dobro do número de desempregados e de 

aposentados. Dos casos incluídos na condição “Outra” (situação profissional), 6 

referem-se a condição de dona-de-casa, agrupados separadamente nesta categoria 

para diferenciar dos outros que encontram-se no mercado de trabalho, e os demais 

estão recebendo um auxílio financeiro do antigo empregador a título de indenização, 

por não haver recolhimento a previdência social que permita o benefício e 
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aposentadoria por doença. Também dentre os aposentados após o AVC, 5 não 

tinham vínculo empregatício anterior ou contribuição a previdência social. 

 
 

Gráfico 7: Distribuição anterior e  atual da situação profissional nos casos de primeiro 
episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, 

 hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

A faixa de rendimentos (Tabela 16) que concentra maior número de 

entrevistados é a de 1 a 3 salários mínimos, 58,7% e 60,9% respectivamente para 

antes e após o AVC. E nestas, a grande maioria situa-se na faixa de 1 salário 

mínimo. Embora em pequeno número, dobrou os casos sem renda fixa ou inferior a 

1 salário mínimo após o AVC. 

 
 

Tabela 16: Distribuição anterior e atual por faixa de rendimentos nos casos de 
primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados 
pelo SUS em 1997. 
 

Faixa de Rendimentos 
 

Anterior ao AVC Atual 

Freqüência (%) Freqüência (%) 

Sem renda fixa 3 (6,5%) 7 (15,2%) 

1 a 3 Salários Mínimo 27 (58,7%) 28 (60,9%) 

4 a 6 Salários Mínimo 5 (10,9%) 2 (4,3%) 

Mais que 7 Salários Mínimo 2 (4,3%) 1 (2,2%) 

Não sabe 9 (19,6%) 8 (17,4%) 

TOTAL 46 (100%) 46 (100%) 
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Em relação a contribuição para o sustento familiar (Tabela 17), 23,9% dos 

entrevistados não participam, contribuindo com os rendimentos familiares antes da 

ocorrência do AVC, e este percentual quase dobra no momento da entrevista, 

apresentando também diminuição em torno de 10%, da situação de contribuição 

exclusiva pelo entrevistado e/ou juntamente com outras pessoas. 

 
Tabela 17: Distribuição anterior e atual da condição de contribuição no sustento 
familiar nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 
anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Condição de contribuição Anterior ao AVC Atual 

Freqüência (%) Freqüência (%) 

Apenas o entrevistado 13 (28,3%) 8 (17,4%) 

Apenas outras pessoas 11 (23,9%) 19 (41,3%) 

Ambos 22 (47,8%) 19 (41,3%) 

TOTAL 46 (100%) 46 (100%) 

 

 

A principal fonte de renda anterior ao AVC é em 73,9% o trabalho assalariado 

e/ou autônomo e informal. Após o AVC, a fonte de rendimentos prioritária é a 

aposentadoria em quase 42% dos casos conforme evidenciado no gráfico 8. Esta 

questão também é de resposta múltipla, sendo possível a informação de mais de 

uma fonte de rendimentos por cada entrevistado porém, neste gráfico está registrado 

apenas a principal. Como fontes secundárias de rendimentos é referido o “biscate” 

associado ao trabalho formal, recebimento de pensão e benefício, e após o AVC, a 

doação por pessoas não familiares. Outro destaque é para a condição da fonte de 

rendimentos ser a doação da família: anterior ao AVC, verifica-se esta participação 

em 6 casos e após o AVC este número duplica e chega a 13 (28,3%). 
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Gráfico 8: Distribuição anterior e atual da fonte de renda principal nos casos de 

primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos,  

hospitalizados pelo SUS em 1997. 

 

 

 

No que se refere ao uso do tempo livre e atividades de lazer, fica evidente na 

Tabela 20, que após o AVC muitos dos entrevistados deixam de realizar, ou se 

queixam de alguma limitação no desempenho destas, mas também há os que 

mantêm a condição igual ao período anterior ao AVC, com predomínio desta 

situação em atividades diferentes. Estas limitações são mais especificamente a 

dependência de outras pessoas, mudança na freqüência e/ou número de horas 

dedicadas a alguma atividades antes realizada e ainda, diminuição do interesse em 

desenvolvê-las. 

 

Das atividades investigadas depreende-se que assistir televisão e/ou ouvir 

rádio é a que tem maior freqüência (76,1%) de não apresentar mudança devido ao 

AVC e continuar sendo realizada com poucas limitações. Dentre os casos que 

referem ter limitação nesta atividade, as razões apresentadas são dificuldades visual 

e de compreensão dos diálogos e sons, ou ainda, intolerância ao “barulho” dos 

programas de TV.  
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Tabela 18: Distribuição da situação de desempenho das atividades de lazer e 
ocupação do tempo livre em comparação com a condição anterior nos casos de 
primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados 
pelo SUS em 1997. 
 

Desempenho das 
Atividades de Lazer  

SIM – Sem 
Mudança 

NÃO- Sem 
Mudança 

Com 
Limitação 

NÃO  após 
o AVC 

 Sem relação 
com o AVC 

Assistir TV / Ouvir rádio 35 (76,1%) - 3 (8,7%) 7 (15,2%) -  

Leitura 12 (26,1%)  3 (6,5%) 2 (4,3%) 13 (28,3%) 16 (34,8%) 

Conversar c/ vizinhos 27 (58,7%) 1 (2,2%) 7 (15,2%) 9 (19,6%) 2 (4,3%) 

Dormir durante o dia 13 (28,3%) 10 (21,7%) 20 (43,5%) 6 (6,5%) - 

Jogos  8 (17,4%) 17 (37,0%) - 17 (37,0%) 4 (8,7%) 

Igreja / Praia / Estádio 15 (32,6%) 5 (10,9%) 3 (6,5%) 19 (41,3%) 4 (8,7%) 

Praticar esportes 5 (10,9%) 21 (45,7%) - 9 (19,6%) 10 (23,9%) 

Passatempo 12 (26,1%) 12 (26,1%) - 15 (32,6%) 6 (13,0%) 

Ir ao bar 8 (17,4%) 12 (26,1%) - 20 (43,5%) 6 (13,0%) 

Reunião / Festa  10 (21,7%) 18 (39,1%) - 11 (23,9%) 7 (15,2%) 

Biscate 3 (6,5%) 20 (43,5%) 1 (2,2%) 19 (41,3%) 3 (6,5%) 

Outro lazer 2 (4,3%) 18 (39,1%) 1 (2,2%) - 25 (54,3%) 

 

 

Outra atividade que se apresenta freqüente e sem mudanças após o AVC é 

conversar com os vizinhos (58,7%) e entre os que referem modificação nesta, a 

causa mais citada é a impossibilidade de deslocar-se até estes, e depois os 

problemas na comunicação (falar lentamente, ter pronúncia confusa, etc.).  

 

A opção de dormir durante o dia, como parte da ocupação do tempo livre tem 

uma freqüência maior entre os entrevistados que referem mudanças nesta atividade 

(43,5%). Esta refere-se ao fato de atualmente dormirem mais horas durante o dia 

principalmente por não ter trabalho ou por não ter outras atividades e sentirem-se 

ociosos. Apenas um caso queixa-se do efeito da medicação que o deixa sonolento.  

 

Ir a igreja, praia ou estádio também são citadas por quase metade dos 

entrevistados como atividades que atualmente não são realizadas, sendo os motivos 

apontados a dependência de um acompanhante ou de transporte especial 

(depender de táxi ou carro particular).   

 

A leitura e a prática de esportes são as atividades que apresentam um maior 

percentual, 34,8% e 45,7% respectivamente, de não fazer parte das opções de 

lazer/ocupação anterior ao AVC. Fica evidente ainda nestes dados que cerca de 
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40% dos entrevistados não possuem outras atividades de lazer anterior ao AVC e 

atual, como também ocupam as horas livres com um trabalho (bico/biscate). 

 

Interrogados quanto a satisfação em relação a estas atividades, pouco mais 

de metade (54,3%) dos entrevistados revelam insatisfação com o uso que passam a 

fazer do seu tempo livre após  o AVC. 

 

Como outro aspecto que investiga a integração social, consideramos o 

acesso e o consumo de bens e serviços,  como apresentado na Tabela  19. 

 

Tabela 19: Distribuição da utilização de serviços em comparação com a condição 
anterior nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 
anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Utilização de 
Serviços 

SIM – Sem 
Mudança 

NÃO- Sem 
Mudança 

Com 
Limitação 

NÃO  após 
o AVC 

 Sem relação 
com o AVC 

Eletricidade 46 (100%) - - - - 

Água e Esgoto 41 (89,1%) 2 (8,7%) -  - 2 (3,8%) 

Ônibus 22 (47,8%) - 6 (13,0%) 17 (37,0%) 1 (20,6%) 

Metrô 7 (15,2%) 14 (30,4%) 4 (8,7%) 13 (28,3%) 8 (17,4%) 

Transporte alternativo 6 (13,0%) 14 (30,4%) 6 (13,0%) 13 (28,3%) 7 (15,2%) 

Táxi 17 (37,0%) 9 (19,6%) 10 (21,7%) 6 (13,0%) 4 (8,7%) 

Telefone particular 7 (15,2%) 29 (63%) - 4 (8,7%) 6 (13,0%) 

Telefone público 21 (45,7%) 12 (26,1%) 4 (8,7%) 5 (10,9%) 4 (8,6%) 

 

 

Dos serviços de infra-estrutura urbana a quase totalidade dos entrevistados 

(mais ou menos 95%), dispõem de eletricidade e água em sua residência.  

 

Quanto aos transportes urbanos, o ônibus é o mais usado, sem que tenha 

havido modificação para 22 casos (47.8%). Também ônibus é o meio de transporte 

que após o AVC teve seu uso impedido para um maior número de usuários (37,0% 

dos casos). O metrô não faz parte da opção de transporte para 28,3% e 47,8%, 

respectivamente antes e após o AVC. O táxi é utilizado por 37,0% dos entrevistados 

que não referem mudança e em proporção similar, aproximadamente 35,0%, entre 

os que têm uso limitado e os que deixam de usar após o AVC. 
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O telefone particular não faz parte dos serviços utilizados por 63% dos casos 

e o telefone público é usado por 45,7%, em ambas as situações sem mudança da 

condição de uso anterior ao AVC. 

 

O tipo de moradia mais freqüente na amostra do estudo é a casa de alvenaria 

(93,5 e 97,8%), para antes e após o AVC. Observa-se mudança positiva para 3 

casos, que morando em casa rústica (madeira ou taipa) antes do AVC, residem 

atualmente em uma casa de alvenaria. Quanto ao tipo de propriedade a casa é 

própria para a maioria dos entrevistados (cerca de 78%), com tempo de moradia 

médio de 15 anos e 65% dos casos residindo no mesmo endereço  por mais de 10 

anos. Apenas 8 casos residem em endereço diferente do à época do AVC, ou seja,  

menos de 2 anos. 

 

Nas vias de acesso à residência predominam as ruas pavimentadas (47,8%) 

e sem pavimentação (30,4%) mas, com trânsito de automóveis. Menos de 10%  tem 

como acesso a sua residência escadaria de alvenaria. Observa-se que mesmo com 

acesso à automóveis, muitas destas ruas são de difícil tráfego (estreitas, irregulares, 

mal conservadas) e pelas quais não há circulação de transporte coletivo. 

 

Outro aspecto considerado para avaliar a integração social é o 

relacionamento interpessoal e as responsabilidades individuais e familiares. Para 

63% dos casos não se verificam mudanças decorrentes do AVC em sua forma de 

relacionar-se com outras pessoas., nem das outras pessoas em relação ao 

entrevistado, conforme relatado por 52% destes. Mas, para 24% este 

relacionamento é atualmente variado ou pior em conseqüência do AVC. 

 

Quanto a responsabilidade e papéis assumidos antes do AVC, comparado 

com a condição atual, 37% dos casos informam ter ocorrido mudanças, sendo esta 

verificada na condição de chefe de família ou na responsabilidade e colaboração no 

sustento familiar e na gerência do lar. Também 28% dos entrevistados afirmam que 

membros do grupo familiar assumem atualmente as tarefas ou papéis que cabiam 

antes ao portador do AVC (mais ou menos 85%). 
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Para 63% dos casos, o AVC trouxe mudança e limitação em sua condição de 

oferecer apoio à família. Por sua vez, a família também apresenta mudança (43%), 

no apoio antes oferecido ao caso. Este apoio, tanto o oferecido como o recebido, 

refere-se a condição de pagar/participar das despesas, dividir moradia, providenciar 

cuidados com a alimentação, a higiene pessoal, as roupas e o lar, cuidados à saúde, 

acompanhamento e educação e/ou escola, além de companhia e convivência. 

 

Entre a população estudada, 75,6% dos casos referem insatisfação com as  

condições de vida após o AVC (Tabela 20), tendo como principais motivos os 

problemas de saúde/incapacidades/dependência, sobrevivência e preocupações 

com a família,   alimentação e educação dos filhos, o não exercício de atividade 

profissional, entre outros.  As respostas a esta questão são livres, podendo o 

entrevistado fornecer mais de um motivo de insatisfação. 

 

Tabela 20: Distribuição dos motivos de insatisfação com as condições de vida atual 
nos casos de primeiro episódio de AVC em residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, 
hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Motivos de insatisfação Freqüência Percentual 

Problemas de Saúde / Incapacidades 12 26,1% 

Financeiro / Sobrevivência / Trabalho 11 23,9% 

Auto-estima / Controle emocional 9 19,6% 

Dependência 7 15,2% 

Família (cuidados e sustento) 7 15,2% 

Outros 10 18,9% 

 
 

Ao final da entrevista, 35% das pessoas solicitam mais informações a respeito 

da pesquisa, acesso a exames e tratamento facilitados por sua participação. Além 

disso, questionam como obter a aposentadoria por deficiência (benefício da 

prestação continuada). 

 
 

 

4.4. DA  MORTALIDADE 

.  

Em nossa amostra, encontramos 19 casos de óbito (19,6%), que estão 

distribuídos de forma mais marcante entre os homens, como evidenciado no Gráfico 

9.  
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Gráfico 9: Distribuição por sexo dos casos de óbito, nos casos de AVC em residentes 
do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 

A distribuição por idade e causa de óbito encontra-se nas Tabelas 21 e 22. 

Nestas, fica evidente a maioria absoluta de óbitos por complicações do AVC e entre 

os adultos maduros (após 40 anos) com 94,7% dos casos.  

 
 

Tabela 21: Distribuição por grupo de idade dos óbitos nos casos de AVC em 
residentes do Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Grupo de Idade Freqüência % 

20-29 anos - - 

30-39 anos 1 5,3% 

40-49 anos 4 21,0% 

50-59 anos 14 73,7% 

TOTAL 19 100% 

 
 
 
Tabela 22: Distribuição das causas de óbito, nos casos de AVC em residentes do 
Recife, entre 20 a 59 anos, hospitalizados pelo SUS em 1997. 
 

Causa  Freqüência % 

Complicações do AVC 13 68,4% 

Novo AVC 3 15,8% 

Outra causa / Não informado 3 15,8% 

TOTAL 19 100% 

  

 

Em 73,7% dos casos, o óbito se deu após os primeiros 30 dias do AVC. Nos 

demais (26,3%),  o óbito ocorreu ainda durante o primeiro mês (pós-AVC), o que 

incrementa a taxa fatalidade-caso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO 
 

 

 Buscando uma melhor compreensão dos resultados anteriormente 

apresentados, esta discussão apoia-se na revisão bibliográfica dos temas em 

estudo. Para  isto, utilizamos duas bases informatizadas de literatura em ciências da 

saúde, já identificadas na metodologia. Em alguns aspectos a discussão fica limitada 

pelos estudos que utilizam uma população de idade avançada, geralmente a partir 

de 60 anos, com critérios e metodologias distintas e em países de realidade 

sociocultural diferentes do contexto deste estudo. 

 
 
5.1  Em Relação à População do Estudo 
 

A população deste estudo caracteriza-se como de adultos jovens, com 

proporção equilibrada entre os gêneros. A idade média destes é de 52 anos, com 

uma concentração dos casos nas faixas etárias de 40 a 59 anos, representando 

mais que 5 vezes os casos nas faixas mais jovens de 20 a 39 anos. Esta distribuição 

etária do AVC, tende a aumentar em faixas etárias de mais idade sendo relatada em 

outros estudos, que ainda mostram uma tendência do número de casos duplicar em 

cada década sucessiva, principalmente entre os 60 a 80 anos, quando volta a 

declinar devido a alta mortalidade (Pereira et al., 1993; Cabral et al., 1997; Bonita et 

al., 1997). A  incidência crescente após os 55 anos também foi verificada em um 

estudo multicêntrico internacional realizado pela OMS em 1980 (Ministério da Saúde, 

1993). 

 

O estudo de Felgar (1989), em São Paulo, com 56 pacientes internados por 

AVC, nas faixas entre 50 e 95 anos, reforça o achado de incidência maior a partir 

dos 60 anos, com cerca de 60% dos casos registrados até os 80 anos, em homens. 

Alguns estudos, apontam uma tendência do AVC atingir com maior freqüência o 

sexo masculino (Santana et al., 1996; Cabral et al., 1997; Bonita et al., 1997; Felgar, 

1998). Por sua vez, Pereira e colaboradores (1993) relatam uma proporção 

equilibrada de AVC entre homens e mulheres. 

 

 No presente estudo não há predominância de distribuição de casos por 

gênero mas, quando analisamos a média de idade, verificamos que entre as 
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mulheres esta média é mais baixa que entre os homens, sendo de 48 e 53 anos 

respectivamente. Isto é, as mulheres foram mais precocemente atingidas pelo 1º 

episódio de AVC que os homens.  

 

Embora o presente estudo não inclua na amostra pacientes de todas as 

idades e o tempo de acompanhamento seja breve, o que impede a comparação com 

a média encontrada na literatura, nos permite inferir que a incidência nos casos de 

internação em Recife, PE (AIH/SUS, 1997) já mostra uma tendência de precocidade. 

É importante ressaltar que a média de idade de ocorrência do 1º episódio de AVC, 

em outros países e no Brasil, como exemplo em Joinville (Cabral, 1997) é de 65,2 

anos e no estudo de Framingham é de 64 anos (Jette et al., 1988).  

 

O estado civil predominante antes e após o AVC é de casado ou de união 

estável, e o arranjo familiar é formado por mais que duas pessoas com grau de 

parentesco diferente. Todos os entrevistados residem com familiares,  

predominantemente, cônjuge e filhos que se constituem em “cuidador principal”, aqui 

entendido como a pessoa que presta auxílio rotineiramente ao entrevistado e tem 

alguma responsabilidade pelo bem-estar deste, principalmente se há um grau de 

dependência maior.  

 

Neste estudo o AVC influi pouco na modificação do arranjo familiar, e apenas 

em 2 casos é apontado como causa de finalização do casamento. Estes achados 

são compatíveis com outros estudos como veremos a seguir. Felgar (1998) relata a 

grande freqüência de pessoas casadas entre os pacientes, apontando este fato 

como de influência na sobrevida após o AVC. Santana et al. (1996), em estudo de 

acompanhamento ambulatorial, também em São Paulo, refere o estado civil 

“casado” como predominante, entre os pacientes de sexo masculino e reflete se este 

fato não poderia estar indicando que os “homens não casados” se tratam menos. 

Reddy e Reddy (1997) também apontam como fator prognóstico positivo de 

reabilitação de pacientes com AVC, ter um cônjuge saudável e atencioso e situação 

familiar estável. 

 

O número de filhos dos entrevistados é elevado para os padrões brasileiros 

atuais em área urbana, de aproximadamente 3,3 filhos (Duchiade, 1995), posto que 
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mais da metade da população de estudo tem 6 filhos ou mais. Além de filhos e 

cônjuge, outros parentes, como netos e irmãos, residem com o entrevistado, fazendo  

o número de habitantes por domicílio equiparar-se e até exceder a média do Recife 

de 3,9 habitantes/domicílio (FIAM,1998). A variedade de pessoas de grau de 

parentesco diferente no mesmo domicílio é fator positivo no cuidado ao paciente 

dependente e no impacto a própria família, pois o “revezamento” entre estes, com 

um familiar podendo ajudar o outro no cuidado e nas tarefas de manutenção pessoal 

do paciente, é desejável e melhora a relação entre  cuidador e pessoa cuidada, 

sendo este fato apontado por Satow [1993?],  Angeleri et al., (1993), Toldrá (1996) e 

Felgar (1998), entre outros.  

 

Nesta população a escolaridade é predominantemente de analfabetos e de 

nível elementar de estudo (1º grau), o que se constitui em ponto negativo, 

considerando que na literatura há referências de escolaridade mais alta relacionada 

ao aumento da sobrevida, ao melhor controle de fatores de riscos para doenças 

cardiovasculares e a capacidade de retornar ao trabalho (Kottke et al., 1994; 

Santana et al., 1996; Felgar, 1998; Medina et al., 1998; Neau et al., 1998).  

 

O nível educacional elementar também se reflete na profissão da maioria dos 

entrevistados, em atividades típicas de pouca qualificação profissional, que se 

desenvolvem no setor de serviços ou informal e que ainda tendem a uma baixa 

remuneração. Predominam entre estes, as atividades tidas como “manuais”, que 

implicam em maior atividade física que intelectual. Estes aspectos também influem 

na capacidade de retorno ao trabalho, como evidenciado em estudo desenvolvido 

com população em idade produtiva em Taiwan, após o primeiro AVC, que achou 

uma associação entre retorno ao trabalho, educação e instituição de emprego 

(Ching-Lin e Mong-Hong, 1997). Estas considerações, serão discutidas mais 

adiante, com os resultados referentes a integração social. 

 

Em relação à profissão informada, ainda é marcante o dado de que a quase 

totalidade das mulheres da amostra apresentam nível de escolaridade baixo e 

ocupam-se em atividades vinculadas ao espaço doméstico (lavadeira, cozinheira, 

empregada doméstica), sendo que aproximadamente 1/3 destas não possuem 

vínculo empregatício, pois são “donas de casa”. Sem que nos aprofundemos nas 
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relações e divisão social e sexual do trabalho e nas teorias de gênero, como 

categoria de análise, esta condição de trabalho das mulheres deste estudo parece 

refletir um papel sócio-cultural bem delimitado do feminino, na oposição o “mundo da 

casa” (espaço privado) para a mulher e “mundo da rua” (espaço público) para o 

homem (Saffiotti, 1987; Musazkat, 1987; Viezzer, 1989; Silva, 1998). E mesmo 

dentre as mulheres que trabalham no espaço público, estas desempenham tarefas 

tidas como “próprias da mulher”: cuidar da casa, da roupa, das crianças, da 

alimentação, ou em profissões reconhecidas como femininas, como secretária e 

auxiliar de enfermagem. Apenas uma mulher em nosso estudo desempenha 

atividade profissional fora deste universo, que é a  de técnica em contabilidade.  

 

Tanto a condição profissional como a de escolaridade da população estudada 

são indicativas de situação de pobreza e de baixas oportunidades, anterior ao AVC e 

que podem ser agravadas após este, pelas incapacidades residuais, como 

verificamos a seguir. 

 

 

5.2  Do AVC e das Incapacidades  

 

Na amostra de estudo, todos são casos de 1º episódio de AVC no ano de 

1997, em média com 52 anos de idade, como já discutido. A taxa de recorrência do 

AVC encontrada nesta população (próxima a 15%), se distancia dos 3,6% referido 

por Felgar (1998) em um estudo de até 12 meses com pacientes de 50 anos e mais, 

e de  6,2% em estudo de seguimento de 31 meses em média, com 71 adultos jovens 

de 15 a 45 anos (Neau et al., 1998). Mas,  esta média fica próxima a faixa de 10% 

de recorrência para AVC dentro de 2 anos, referida por Pereira et al. (1993); e 

novamente se distancia dos 23% no Copenhagen Stroke Study (Jorgensen et al., 

1997) e de 25,5% de episódios recorrentes em estudo prospectivo em Joinville/SC, 

num período de um ano (Cabral et al., 1997). É importante lembrar que o resultado 

obtido neste estudo pode estar influenciado por um período diferenciado de 

acompanhamento, e por populações de idade também distintas. 

 

Ainda chama a atenção na população entrevistada, o relato de um segundo 

AVC ter atingido predominantemente as pessoas mais jovens, com média de idade 
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de 44 anos e do sexo feminino, envolvidas em trabalhos domésticos, o que discorda 

da literatura. A recorrência é apontada por alguns autores como relacionada a idade 

avançada, sendo geralmente associada a descontrole dos fatores de risco, a 

atividades estressantes e a coexistência de outras patologias (Fugl-Meyer et al., 

1975; Ching-Lin e Mong-Hong, 1997; Pohjasvaara et al., 1997). A recorrência do 

AVC é associada por Jorgensen e colaboradores (1997) a fatores como a 

hipertensão, história de fibrilação atrial e gênero masculino, mas não idade, 

consumo de álcool, fumo, diabetes, doença isquêmica do coração e colesterol. Da 

nossa parte, entretanto, não investigamos fatores prováveis que tenham levado ao 

AVC recorrente, mas sem dúvida pode se constituir em elementos centrais sobre 

fatores de risco para um estudo de coorte que poderemos oportunamente realizar. 

 

Entre os casos estudados, verificamos que mais da metade refere 

conhecimento de doença preexistente relacionada ao AVC, sendo a hipertensão 

arterial a mais freqüente. No entanto, somente pouco mais de 1/3 destes estavam 

em tratamento à época do AVC, sendo este praticamente restrito ao uso de 

medicação. Some-se a isto o fato de que a maioria informa tratar-se de modo 

irregular, o que nos faz inferir que o AVC nesta população poderia ter menor 

incidência, quando consideramos os estudos a este respeito. A literatura é vasta em 

estudos que associam fatores de risco às doenças cerebrovasculares, como a 

obesidade, diabetes, doença coronária, AVC prévio, estilo de vida, padrão alimentar, 

idade, etc. Estes estudos invariavelmente destacam a hipertensão arterial como um 

dos mais importantes fatores de riscos, e mais fortemente correlacionado ao AVC, 

como também ressaltam que a terapia anti-hipertensiva é capaz de reduzir a 

morbidade e mortalidade por esta causa, o que é confirmado clinicamente (Klag et 

al., 1989; Eluf Neto et al., 1990; Wolf, 1990; Pereira et al., 1993; Fontana et al., 

1996; Cabral et al., 1997; Cervato et al., 1997; Pohjasvaara et al., 1997; Hale et al. , 

1998).  

 

Apesar da observação acima, concordamos com Hale et al. (1998) quando 

afirmam que o fato de ter conhecimento de ser hipertenso e receber medicação, não 

é o bastante para prevenir suas conseqüências e dentre estas o AVC. Em estudo 

realizado com dois grupos, um de 16 pacientes com menos de 50 anos e o outro 

com 38 pacientes de 50 anos e mais, o autor encontrou que 76% dos mais velhos e 
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56% dos pacientes mais jovens sabiam da sua hipertensão e sabiam nomear a 

medicação usada, porém apenas 20% do total associavam a hipertensão ao AVC, 

demonstrando um conhecimento menor que o desejável. Daí, acrescentamos que 

não basta a terapia anti-hipertensiva clássica, mas que a esta seja associado um 

programa de adesão ao tratamento, com educação/conscientização e orientação 

voltada para os riscos, suas conseqüências e prevenção, correlacionando-os ao 

AVC e a outras seqüelas esperadas. 

 

Dos tratamentos realizados após a alta hospitalar, destacam-se com boa 

cobertura o medicamentoso e de fisioterapia. No momento da entrevista o 

tratamento ainda em andamento é o medicamentoso, em alguns casos sem 

supervisão médica contínua. Nos casos em que o tratamento foi interrompido, 

poucos são por alta médica; a interrupção se fez por conta própria ou por problemas 

financeiros, segundo informação dos próprios entrevistados.  

 

As outras formas de tratamento investigadas (terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia e outros), são pouco freqüentes mesmo nos 

primeiros meses após o AVC, quando as chances de recuperação são maiores 

(Trombly, 1989; Reddy e Reddy, 1997; Felgar, 1998). Exemplo disto é o atendimento 

em fonoaudiologia, importante devido as queixas de problemas de comunicação, ou 

por outro lado o acompanhamento nutricional, para mudança de hábitos e controle 

de fatores alimentares de risco, mas, estas modalidades de tratamento foram 

realizados por apenas 7 casos, evidenciando portanto, baixa cobertura. Esta 

realidade é comparável com a exposta por Tennant e colaboradores (1997), quando 

comentam a necessidade de que os serviços sejam melhor planejados, de acordo 

com as necessidades dos sobreviventes de um AVC, salientando que no Reino 

Unido é notável a falta de acesso à terapia da fala - fonoaudiologia, apesar do nível 

alto de deterioração desta no grupo populacional estudado. 

 

A baixa cobertura da assistência de reabilitação após o AVC neste estudo, os 

motivos de interrupção e/ou não realização do tratamento, sugerem que haja, 

inicialmente, desinformação a respeito desta necessidade e dos benefícios 

decorrentes da sua realização, tanto por parte dos paciente como da equipe do 

atendimento hospitalar. Em relação ao tratamento do AVC parece haver delimitada a 
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necessidade da internação hospitalar e posteriormente apenas de fisioterapia, sem 

considerar as demais especialidades da reabilitação. A resposta negativa freqüente 

para as outras formas de tratamento que não estas, se fez acompanhada de 

observações do tipo: “o médico não mandou”, “não sei deste tratamento”, “sei que 

precisava para desenvolver mais, só que não tive condição de pagar e não consegui 

ir para outro serviço”. A baixa informação é observada também por Karsch (1998, p. 

17), quando refere “que as vítimas de derrame cerebral têm alta hospitalar, 

geralmente, sem nenhuma orientação aos familiares e com muito pouca 

informação”.  

 

De Vitta (1998, p. 37) descreve que “no Brasil, a cultura ligada à saúde coloca 

os diversos profissionais em patamares de importância diferenciados, conforme a 

„doença‟ a ser tratada. O médico é o marco principal para a resolução dos 

problemas, sendo este o primeiro ponto de referência na maioria dos serviços e, a 

partir dele os outros profissionais são chamados a atuar”. Estes procedimentos são 

parte da organização dos serviços de saúde, em que há uma hierarquia de 

referência e contra-referência a ser seguida. No caso das profissões que compõem o 

chamado serviço de reabilitação (fisioterapia,  terapia ocupacional, fonoaudiologia) o 

encaminhamento do paciente deve ser feito pelo profissional médico, e se este não 

o faz ou orienta, dificilmente há outras portas de entrada para o tratamento de 

reabilitação. Marsiglia (apud De Vitta, 1998) diz que “o exercício dessas profissões 

apresenta-se como subordinado ao exercício das profissões dominantes”. Não 

estamos culpabilizando os profissionais médicos em si por esta conduta, apenas 

denunciando que esta organização dos serviços de saúde resulta em uma 

centralização prejudicial ao próprio paciente, e na qual todos os envolvidos são co-

responsáveis. 

 

Notamos ainda, entre os entrevistados, uma certa confusão na aplicação do 

termo fisioterapia, o qual é usado genericamente para designar as várias formas de 

tratamento de restauração das incapacidades. Particularmente em relação a terapia 

ocupacional, esta questão também é abordada em estudo realizado no Hospital da 

Restauração em Recife, que buscou esclarecer o nível de conhecimento desta 

especialidade e as formas de encaminhamento, entre pacientes, profissionais e 

gestores de saúde. O estudo conclui ser incipiente entre estes o conhecimento a 
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respeito da forma, condições e clientela de atuação da terapia ocupacional, que é 

via de regra confundida com a fisioterapia e em relação ao encaminhamento, esta 

última, seguida da prescrição médica, mostrou ser a forma mais regular de 

encaminhamentos a terapia ocupacional (Souza Lima, 1997).  

 

De Vitta (1989) ainda comenta que o desconhecimento da equipe sobre as 

condutas terapêuticas uns dos outros, em alguns casos gera conflitos de papéis, 

competitividade, corporativismo, o que em última instância implica em prejuízos ao 

paciente por não haver fluxo de referência/contra-referência.   

 

Uma outra razão importante, relatada para a baixa vinculação dos 

entrevistados a programas de reabilitação, deve-se a escassez de serviços na rede 

pública onde sejam desenvolvidos estes programas com as várias especialidades 

conforme já comentado. 

 

Entrevistando cuidadores de idosos vítimas de AVC, Karsch e Leal (1998) 

apontam queixas semelhantes às referidas no nosso estudo, como: falta e/ou 

demora para conseguir vagas para exames e tratamento; problemas de transporte 

para retorno a consultas no serviço de saúde e o não enquadramento nos critérios 

de admissão destes. Ainda verificamos a este respeito que a rede de apoio, quanto 

ao acompanhamento familiar, a organização financeira, de infra-estrutura e de 

transportes para que o paciente tenha acesso às unidades de saúde que dispõem 

dos serviços, é frouxa e insuficiente, representando uma carga para os familiares, 

pouco informados de como lidar com esta nova realidade. Ao discutir a integração 

social voltaremos a abordar outros aspectos desta questão. 

 

É importante ressaltar que a recuperação após o AVC não deve ser atrelada 

exclusivamente ao tratamento de reabilitação, pois a idade, gravidade do AVC, 

patologias coexistentes, entre outros, influenciam na recuperação. No entanto, as 

vantagens de que pacientes após o AVC ingressem precocemente em programa de 

reabilitação são descritas por Reddy e Reddy (1997), tendo este permitido que 75% 

dos pacientes voltassem para casa com maior independência funcional. Outros 

estudos como o de Trombly (1989); Harwood et al., (1994 e 1997); Tennant et al. 

(1997); Ching-Lin e Mong-Hong (1997); Neau et al. (1998); Jonkman et al. (1998) 
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etc., abordam aspectos relacionados a reabilitação posterior a um AVC, como 

significante na qualidade de vida, no desempenho de atividades de vida diária e no 

retorno ao trabalho. 

 

Por outro lado, Wilkinson et al. (1997) e Kaste et al. (1998) destacam que são 

poucos os estudos que evidenciam o custo de serviços sociais e de saúde com 

sobreviventes de AVC e os resultados, custos e prazos com a reabilitação destes; e 

também, estudos que evidenciam adequadamente as reais necessidades da 

população, do tipo e quantidade de serviços que demandam após o AVC, para que 

possa ser estabelecida uma política clara de atendimento e reabilitação nestas 

circunstâncias.  

 

Em nossa realidade, como já descrito antes, a rede pública de serviços em 

reabilitação é insuficiente e há uma escassez de informações sobre a população 

portadora de deficiência, o que pode “explicar” parcialmente a ausência e/ou baixa 

cobertura de tratamento pós-AVC, referida em nossa amostra. Portanto, visto o 

problema pelo ângulo da saúde pública e do planejamento em saúde, não é possível 

continuar ignorando a existência destas pessoas, após a alta hospitalar, quando se 

dispõe de sistemas de informação confiáveis a respeito da incidência de doenças 

cerebrovasculares, que permitem, ainda que grosseiramente, estimar o contingente 

de pessoas incapacitadas anualmente e com necessidades diferenciadas de 

atendimento a saúde. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo estima que 

para cada óbito hospitalar por AVC, um quantitativo de 3,3 pacientes sobrevivam 

com alguma incapacidade (Divisão de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, apud 

Felgar, 1998). 

 

Quanto ao aspecto de política de saúde que abranja esta população, Silva 

(1998, p. 163) diz que “reconhecer pelo texto constitucional, o direito à assistência, à 

saúde e à previdência não basta para garantir a plena cidadania à população. O 

contato com a realidade, tal qual está se pondo, mostrou que essa legislação ainda 

não se traduziu em programas de políticas públicas efetivas e eficazes de 

atendimento às carências, especialmente de idosos”. No campo da reabilitação 

julgamos já dispor de um bom aparato legal, mas como dito acima, carecemos de 

mecanismos de concretização destas, sejam através de instrumentos de decisão 
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política, de financiamento, de estatísticas confiáveis que comprovem a relação 

custo-benefício (tanto no aspecto social quanto no financeiro) e a criação de 

programas específicos, entre outros.  

 

O quadro que segue, embora não possa ser extrapolado para a população e 

seja fruto de incapacidades referidas, e não avaliadas, nos permite traçar um perfil 

das incapacidades e, consequentemente, necessidades, de uma população ainda 

jovem sobrevivente a um AVC na cidade do Recife. 

 

A incapacidade não é tratada por nós como uma variável dicotômica, que 

possa ser analisada em termos de ter ou não incapacidade pós-AVC; como também, 

não optamos pelo uso de escalas ou escores neste estudo, como na maioria das 

fontes consultadas que utilizam índices, graus, ranking e equivalentes, através de 

instrumentos específicos por áreas (medidas de depressão, de limitação nas 

atividades de vida diária, de percepção, de habilidade para marcha, etc.). A 

incapacidade está referida como evento/conseqüência capaz de provocar mudanças 

no desempenho funcional satisfatório nas atividades cotidianas, de acordo com o 

entrevistado, tal qual o desempenho anterior a instalação da doença.  

 

A parcela de entrevistados que referem recuperação total é menor que 1/5. A 

literatura dispõe de números bastante variados a este respeito: Reddy e Reddy 

(1997) estimam em 10% os sobreviventes sem seqüelas; Bonita et al. (1997) 

apresenta taxas de funcionamento independente após o AVC em torno de 25% e 

Neau e colaboradores, que estudam uma população jovem, informam 2/3 de 

sobreviventes sem nenhum problema. Uma recuperação completa está associada a 

vários fatores como a área cerebral atingida, idade, tempo entre os sinais do AVC e 

o atendimento entre outros. Os autores acima ressaltam que há uma inter-relação de 

vários fatores, de difícil controle, para determinar o que leva alguns casos a uma 

total recuperação e outros a severa dependência. Em nosso estudo, não 

conseguimos associar à recuperação fatores que possam explicá-la. Na literatura, 

Angeleri et al. (1993), Bonita et al. (1997) e Harwood et al. (1997) referem uma 

recuperação pior entre as mulheres, embora isto possa ser explicado pela sobrevida  

maior destas, inclusive nos grupos de idade superior. Para nós, a idade não foi 

significativa.  
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No aspecto da atividade motora, verificamos que a quase totalidade dos 

entrevistados atribui os problemas apresentados a redução dos movimentos do 

hemicorpo, depois dos movimentos da perna e em menor proporção por redução 

dos movimentos do braço. Este achado difere do relatado por Lincoln et al. (1998) 

em que problemas no braço é indicado como causa da deterioração funcional por 

aproximadamente metade dos casos estudados.   

 

De modo geral a hemiparesia e até paralisia em alguns casos, têm influência 

marcante no contexto de vida do paciente pois representa limitação na capacidade 

funcional global para as atividades cotidianas como mover o segmento corporal 

comprometido (braço, mão, perna), manusear objetos, instrumentos de 

comunicação, de trabalhos, utensílios domésticos, andar, cuidar de sua higiene 

pessoal, exercer uma profissão e assim por diante. Salientamos que a incapacidade 

motora é causa para outras incapacidades que abordamos nesta investigação. É 

através dos movimentos (atividade motora) que interagimos e modificamos 

fisicamente o meio, para satisfazer nossas necessidades de sobrevivência, de 

prazer, de criação, de comunicação (Eyzaguirre e Fidone, 1977). 

 

É importante destacar que não há nesta idéia a afirmação ou a supremacia de 

uma forma de atividade sobre outra, a atividade motora relaciona-se em um contexto 

global com outras formas, a cognitiva, a afetiva, a social. A doença e a incapacidade, 

interrompem ou modificam estas relações. Toldrá (1996), entre outros autores, 

discute com profundidade os conceitos de saúde, doença, atividade, inatividade, 

relacionando-os à experiência da deficiência, da incapacidade (Trombly, 1989; Luz, 

1990; Canguilhem, 1990).  

 

Considerando como dimensão da atividade motora, a mobilidade, entendida 

como a condição de locomoção da população de estudo, identificamos a 

impossibilidade de metade desta deslocar-se para outros bairros; e, entre os que se 

deslocam, há a necessidade de ajuda e/ou uso de dispositivos auxiliares (bengala, 

cadeira de rodas, etc.), também, em menor proporção, para a locomoção em casa e 

no seu entorno.  
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Esta modificação da condição independente para locomover-se traz um 

impedimento funcional e social mais ou menos extenso, porque concretamente 

restringe o acesso ao meio, seja em casa ou fora desta. Não encontramos entre 

nossa amostra nenhum caso com “imobilidade total”, com permanência restrita a um 

cômodo da casa; todos os entrevistados possuem um grau de mobilidade que lhes 

permitem, ainda que com ajuda do cuidador, ou uso da cadeira de rodas, 

deslocarem-se para outros cômodos. Em estudos com população mais idosa esta 

realidade é menos freqüente e são encontrados idosos confinados ao leito e/ou ao 

quarto (Tennant et al., 1997; Lincoln et  al., 1998) .  

 

Verificamos que a condição de mobilidade dos casos estudados, 

provavelmente por se tratar de uma população mais jovem, é melhor e difere do 

observado por Tennant et al. (idem) em uma população de 415 sobreviventes de 

AVC, com 55 anos e mais, na qual 20% não saía da cama, 21% apresentava 

mobilidade restrita ao domicílio, 20% restrita ao bairro e 39% tinha total mobilidade. 

Lincoln et al. (idem) estudando pacientes não tratados em hospital encontrou um 

índice de 27% com problemas de mobilidade severos. 

 

Perry et al. (1995) estudaram a habilidade de locomoção em casa e na 

comunidade após um AVC, como fator de predição para alta, independência e 

desvantagem social, com resultados compatíveis  com as incapacidades verificadas 

na população deste estudo. O fato de que as várias atividades cotidianas acontecem 

em locais específicos, quais sejam quarto, sala, cozinha, banheiro, jardim, 

empresas, centros de compras, de lazer, etc., o impedimento na condição para 

andar torna o paciente dependente, privado da liberdade de ir e vir.  

 

Outro aspecto desta problemática que queremos destacar é que enquanto a 

incapacidade para andar em casa e no entorno desta diz respeito principalmente as 

seqüelas do AVC propriamente ditas (perda dos movimentos, do equilíbrio), a 

incapacidade para deslocar-se na cidade, tanto em nosso estudo como no 

anteriormente citado, conta como fator adicional os problemas de cidades não 

acessíveis, que desconsideram a existência de pessoas portadoras de deficiências 

ou mobilidade reduzida.  
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Para a mobilidade reduzida na cidade além de barreiras arquitetônicas, o 

transporte é importante causa de restrição ou impedimento para 2/3 dos 

entrevistados, comprometendo o acesso ao trabalho, ao serviço de saúde, à 

diversão. Os transportes coletivos são os principais meios de deslocamento entre os 

indivíduos estudados, e esta condição está modificada após o AVC para metade dos 

entrevistados, sendo que a outra parcela informa que os utiliza sem mudanças. 

Santana et al. (1996) relatam uma freqüência semelhante de uso de transporte 

coletivo em um estudo na cidade de São Paulo. 

 

Bravo Brash (1982) analisa as barreiras ambientais que se tornam 

intransponíveis sem uma ação coordenada e desenho acessível dos espaços 

públicos, apontando problemas que são também vivenciados no Recife pela 

população estudada, com calçadas obstruídas; ruas sem pavimentação, com solo 

irregular e que torna difícil o uso de dispositivos de ajuda como bengalas e cadeira 

de rodas; ausência de plataformas de embarque e transportes públicos inseguros e 

inadequados; escadas e degraus entre níveis, sem outra opção para subida e 

descida; portas e ambientes de pequenas proporções para o uso de cadeira de 

rodas, entre outros problemas de acessibilidade referidos. 

 

Ainda a respeito da mobilidade, Perry et al. (1995) dizem ser importante 

avaliar, para determinar a capacidade independente de ambulação funcional, a 

velocidade e a distância caminhada, habilidade motora para administrar mudanças 

de nível, irregularidades no terreno, desvio de obstáculo, capacidade de transportar 

cargas (ser capaz de carregar uma  bolsa, jornal ou pacote de compras) e, por fim, a 

habilidade de localização do roteiro, de direção. Para os autores acima uma 

avaliação que envolva estes itens determinará o grau real de mobilidade, uma vez 

que estas funções são exigidas para a mobilidade independente e diferem para a 

pessoa que é capaz de andar em casa e na comunidade.  

 

Muito embora em nosso estudo a mobilidade não tenha sido investigada 

quanto a todos estes aspectos, não podemos deixar de comentar que entre os casos 

que informam não andar na cidade, existe a observação por parte de alguns, que o 

impedimento principal não é o motor, mas o medo de atropelamento porque andam 

devagar; a insegurança no roteiro, errar o destino; não ter o que fazer fora de casa 
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ou “não poder carregar nem um pacote de pão”, conforme verbalizou um 

entrevistado. Por certo, que ao usar todos estes critérios, a incapacidade para 

locomoção poderia ser ampliada em até 80% segundo os autores.  

 

Uma outra incapacidade analisada diz respeito aos distúrbios da comunicação 

que são freqüentes em pacientes após um AVC, sendo a afasia (incapacidade para 

falar e/ou para compreender o uso simbólico da palavra escrita ou falada), um 

problema importante que pode comprometer a recuperação do paciente e o seu 

retorno ao trabalho, além de ser um fator negativo no prognóstico funcional 

(Harwood et al., 1997; Reddy e Reddy, 1997). Problemas de comunicação também 

se associam à déficits cognitivos e depressão (Rubio e Van Deusen, 1995; Carvalho, 

1997). 

 

No tocante às dificuldades de comunicação, verificamos que a afasia global 

afeta apenas 3 casos. Pouco mais da metade da população estudada queixa-se de 

problemas de comunicação, sendo estes associados, de modo freqüente, a 

pronúncia, articulação das palavras e lentidão para falar. Este achado difere da 

literatura, mostrando-se mais freqüente do que é referido por Tennant et al. (1997), 

com os prejuízos de fala atingindo até 27% dos casos e por Ring et al. (1997) que 

registram 25,9% de afásicos, considerando os tipos de afasia e o grau de 

severidade. O que pode está influenciando nosso resultado para um patamar maior 

é o fato de considerarmos problema de comunicação qualquer condição diferente da 

que se mantinha antes do AVC, referida pelo entrevistado como lhe causando 

prejuízo, e não apenas sua expressão mais grave que é a afasia.  

 

Para esclarecer melhor a idéia anterior, tomamos a condição de resposta a 

entrevista, onde 1/3 dos pacientes precisam da ajuda de um familiar para participar 

da pesquisa, sendo esta por dificuldade de emissão/compreensão da palavra. Ou 

seja, um número semelhante aos estudos citados é que não se comunicam de modo 

independente, embora outros tenham problemas, estes não são impeditivos e o 

paciente pode comunicar-se, ainda que de forma mais lenta, ou com pronúncia 

menos clara. Perceber este diferencial é objetivo do nosso estudo, porque o prejuízo 

pode estar prejudicando outras áreas que não diretamente na comunicação, como 

por exemplo, é referido pelos entrevistados que após o AVC os problemas de 
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comunicação têm interferência em sua autonomia, na auto-estima/identidade, 

convívio e relações interpessoais, mas estes não são impedidos de falar. 

 

Nos estudos de Tennant e de Ring (op. cit) e Angeleri et al. (1993) o problema 

de comunicação resulta como perturbação mais grave, na perda da condição de 

trabalho. Em apenas um caso da nossa amostra verificamos o afastamento do 

trabalho tendo como origem problemas de comunicação. Refletimos se o que faz 

diferir os resultados a este respeito é o tipo de trabalho das populações estudadas, 

pois uma atividade profissional com maior exigência intelectual também exige uma 

melhor comunicação, o que não se aplica ao nosso caso.  

 

Entendemos que torna-se difícil avaliar de forma isolada os problemas de 

comunicação, cognitivos, funcionais e emocionais. A literatura mostra esta 

imbricação e a interferência dos problemas de comunicação sobre o uso de algumas 

escalas para avaliação funcional, da depressão na avaliação cognitiva, no nível de 

independência e do efeito da reabilitação na recuperação funcional, etc. (Rocha et 

al., 1992; Ring et al., 1997; Hajek et al, 1997; Carvalho, 1997; Harwood et al., 1997; 

Felgar, 1998).  

 

A mesma observação pode ser feita em relação à investigação da função 

cognitiva. Esta é bastante refinada e envolve muitos aspectos, como percepção, 

raciocínio, memória, atenção, orientação, linguagem, práxis, etc., existindo na 

literatura vários instrumentos de medida, bem como estudos que discutem a 

validade destes  (York e Cermak, 1995; Tatemichi et al., 1994; Hajek, 1997; Ring, 

1997).  

 

Considerando que trabalhamos com queixas, já que não nos propomos ao 

exame, ou seja, a função não é avaliada por nós mas, as 

capacidades/incapacidades são referidas pelo entrevistado, isto torna ainda mais 

difícil avaliar a cognição. Além do que, pela extensão do nossa entrevista, torna-se 

difícil incluir todos os itens da avaliação cognitiva e mais uma investigação geral. Por 

isto, destacamos que este aspecto não está sendo considerado em sua globalidade 

para análise.  
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Na investigação, tratamos de forma específica a memória referida, mediata e 

imediata e a orientação espaço-temporal testada. No entanto, os achados neste 

sentido ficam sem base para comparação, uma vez que não encontramos 

referências na literatura a respeito de problemas de memória e orientação espaço-

temporal isolada de outros aspectos, constituindo-se este fato em um limite para o 

estudo.  

 

Apesar desta limitação, salientamos que em nossa amostra a queixa principal 

de interferência dos problemas de memória é no uso e/ou acúmulo de informações, 

somada ao desgaste emocional que isto provoca, o que é compatível com a 

atribuição desta função de receber, processar, assimilar, associar e armazenar 

informações para efetivar comportamentos, sendo fundamental a capacidade de 

aprendizagem (Trombly, 1989). Havendo comprometimento de memória, como 

verificado entre os casos de estudo, o paciente apresenta-se desorientado, mais 

lento na execução de tarefas que exijam conceitos, ou armazenamento de 

mensagens maiores ou mais complexas, com baixo desempenho cognitivo, podendo 

este comportamento ser confundido com demência, principalmente em pacientes 

mais idosos (Trombly, 1989; Rocha et al., 1992). Como a reabilitação após o AVC é 

um processo de aprendizagem, Reddy e Reddy (1997) comentam que o prognóstico 

de recuperação funcional para os pacientes com déficits cognitivos e de memória é 

pobre, exigindo supervisão contínua para a segurança e bem-estar destes.  

 

Neste estudo, há concordância entre os resultados observados em relação à 

perda visual e auditiva e os estudos de York e Cermak (1995) e Harvey et al. (1998), 

sendo registrado prejuízos que influenciam o estado funcional global no caso da 

visão, e nas relações interpessoais no caso da audição. 

 

De acordo com os entrevistados os problemas visuais estão associados a 

redução da mobilidade e da habilidade no desempenho de atividades de vida diária 

e de lazer como vestir-se, ler e assistir a televisão, por exemplo. E em relação a 

perda auditiva, o maior impacto observado é no convívio e nas relações 

interpessoais. Nossos achados são compatíveis com Tennant et al. (1997), que em 

estudo de acompanhamento do resultado de um AVC, verificam que a limitação de 

visão e audição contribuem para incapacidade de locomoção e de compreensão de 
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outras pessoas, e com Harvey (idem) que encontrou correlação entre limitações de 

visão e audição e deterioração do estado funcional. 

 

Analisando os aspectos emocionais, percebemos que a depressão em 

sobreviventes de AVC é investigada em inúmeros estudos, talvez por ser a 

complicação emocional mais freqüente, apesar de relatos que na maior parte dos 

casos os pacientes não são diagnosticados e tratados (Rocha et al, 1992; Angeleri 

et al., 1993; Andersen et al., 1995; Carvalho, 1997; Harwood et al., 1997; 

Pohjasvaara et al., 1997; Beekman et al., 1998; Neau et al., 1998). 

 

Para Rocha et al. (1992) é importante diferenciar os sintomas depressivos e a 

depressão clínica. Os autores salientam a necessidade de diagnóstico diferencial 

entre a tristeza que se manifesta precocemente após o quadro do AVC, como 

reação ao adoecimento e suas conseqüências, o que é natural, e o quadro de 

sintomatologia mais intensa, com alterações do sono, do humor, perda de interesse, 

de concentração, entre outras alterações. Mas, de qualquer modo o diagnóstico e o 

tratamento do quadro é desejável, e influi positivamente na recuperação como um 

todo.  

 

Os estudos diferem em relação a incidência de depressão pós-AVC, com 

taxas de 20 a 60% (Rocha, idem), 48,31% (Neau, idem), 25 a 30% (Pohjasvaara, 

idem). No estudo por nós realizado, a depressão após o AVC atinge cerca de 45% 

dos casos, mas se incluirmos os entrevistados que informam sentir-se deprimido 

antes, e que o AVC agravou os sintomas chegamos a 70% dos casos, o que coloca 

esta taxa acima da referenciada na literatura. Estes casos não têm o diagnóstico 

clínico e não realizam tratamento específico. 

 

O estudo de Rocha et al. (1992, p.391) também revela que “uma maior 

incidência e severidade dos quadros depressivos entre o 6º e 24º mês após o AVC 

pode sugerir a participação de fatores psicológicos de ajustamentos tardios”. A 

ocasião em que entrevistamos a população corresponde a este período, o que pode 

justificar a ocorrência freqüente de sintomas depressivos.  
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Ainda em relação a depressão, os estudos relatam uma associação entre o 

sexo feminino e aumento da idade (Wilkinson et al., 1997; Bonita et al., 1997), o que 

não é possível observar no presente estudo pois a totalidade das mulheres 

entrevistadas, independente da idade, afirmam sentir-se deprimidas por ocasião do 

inquérito domiciliar. Entre os homens este quadro atinge 50%. Ainda em relação ao 

sexo, observamos que todas as mulheres, com exceção de apenas uma, que 

informam depressão, revelam problemas para falar e entre os homens esta relação é 

encontrada em 2/3. Esta associação parece-nos muito relevante e condiz com 

estudos citados anteriormente, levantando uma questão complexa a ser respondida: 

a depressão é induzida por dificuldades de comunicação ou o inverso? 

 

O quadro depressivo traz como conseqüência para os casos do estudo, 

problemas de convívio e nas relações interpessoais. O que é mais destacado nos 

artigos supracitados é a conseqüência da depressão sobre a vida funcional dos 

sobreviventes, sendo relatado que esta repercute no processo de reabilitação, 

aumenta dificuldades de convivência, a incapacidade para retorno ao trabalho e é 

causa de diminuição do bem-estar, da qualidade de vida, etc. Quando 

correlacionada com incapacidade, Harwood (1997) questiona se a depressão está 

presente devido a incapacidade ou vice-versa. Mas, para Robinson (apud  Rocha et 

al., 1992, p.391) “parece que o comprometimento físico não produz depressão mas, 

caso a depressão ocorra, ela pode interagir com o comprometimento influenciando a 

recuperação”. 

  

Para Rocha et al. (1992), há uma associação entre fracasso e a condição de 

assumir os papéis desempenhados anteriormente entre os sobreviventes de AVC e 

depressivos. Entre os que referem sentir-se deprimidos no presente estudo, este 

comportamento de fracasso é observado, com o impacto da depressão sobre a vida 

social  associada ao choro freqüente, inclusive durante a entrevista, aumento das 

horas de sono durante o dia, isolamento, conceito depreciativo de si próprio, do tipo 

“quem era eu antes? ... fazia tudo e hoje vivo assim, não sou ninguém, não posso 

nem botar comida na boca”, ou “antes eu cuidava de mim, de meus filhos, de tudo. 

Hoje eu não posso e aí eu choro, e me aperreio de ver as coisas e não poder fazer, 

é muito triste,  por isso eu choro muito” . 
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Passando para análise do desempenho das atividades de vida diária (AVD) e 

instrumentais de vida diária (AIVD), na literatura encontramos vários estudos que 

buscam associar a independência nestas atividades a: sexo, idade, nível intelectual, 

déficit cognitivo e perceptivo, depressão, etc. (Angeleri et al., 1993; de Haan et al., 

1995; Pohjasvaara et al., 1997; Rozzini et al., 1997; Harwood et al., 1997; Tennant et 

al., 1997;Harvey et al., 1998; Neau et al., 1998). 

 

Na população estudada nos surpreendemos com a condição independente de 

ajuda na maior parte dos casos, principalmente no desempenho das AVD e AIVD 

mais simples e possível de serem realizadas de modo unimanual. Ainda que em 

populações de mais idade, este achado é semelhante ao referido por Campbell et al. 

(1994) com apenas 1,3% impossibilitado de alimentar-se de forma independente e, 

por Felgar (1998) que encontrou 3,6% de pacientes incapazes de alimentar-se 

sozinhos, 10,8% incapazes de tomar banho sem ajuda e 12,5% incapazes de 

escovar dentes e vestir-se. 

 

Dentre as atividades de auto-cuidado mais complexas a que apresenta maior 

deterioração entre os entrevistados é cortar os alimentos, servir-se à mesa e cortar 

as unhas. O que também é encontrado por Tennant et al. (1997) com 1/3 dos casos 

estudados com dificuldade de cortar os alimentos e lavar o rosto. Já Felgar (1998) 

refere o maior nível de incapacidade com metade dos casos dependentes para 

cortar unhas. Um limite para a comparação entre estes estudos e o realizado por nós 

é a diferença de itens avaliados por cada um deles, o que seria minimizado com o 

uso dos mesmos instrumentos de pesquisa. 

 

Mesmo com nível razoável de independência nas AVD, no total 2/3 dos 

entrevistados informam precisar de ajuda em algum momento para realização das 

atividades, sendo este dado semelhante a outros estudos com taxas de recuperação 

total que variam até 2/3 (Tennant et al. 1997; Pohjasvaara et al., 1997; Medina et al., 

1998; Neau et al., 1998). 

 

Da mesma forma, a independência próxima a 1/3 nas AIVD verificada no 

presente estudo é similar ao que ocorre com as AVD e está registrado na literatura 

(Rubbio e Van Deussen, 1995; Pohjasvaara et al., 1997; Medina et al., 1998). Os 
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maiores impedimentos são no uso de transporte coletivo, realizar compras e lidar 

com informações e valores. Para este quadro há influências de outras 

perdas/incapacidades anteriormente analisadas, como a locomoção, a comunicação 

e barreiras ambientais. 

 

No presente estudo, não verificamos correspondência específica entre 

dependência ou menor taxa de recuperação funcional nas AVD e AIVD, após a 

seqüela por  AVC e sexo feminino, conforme relatam Harwood et al. (1997) e Bonita 

et al. (1997). A associação no entanto, entre incapacidades nas AVD e AIVD, e 

aumento da idade pode ser verificada, os casos de maior limitação são os de idade 

mais avançada. 

 

Para a população entrevistada, os que precisam de ajuda para o desempenho 

das atividades de auto-cuidado, referem como problema maior a condição de 

dependência, de precisar esperar por outra pessoa. Ou seja, a perda da autonomia 

nas atividades básicas de alimentar-se, cuidar da aparência e higiene pessoal, é 

causa de modificação na identidade (auto-estima). A concretização do impedimento 

de desenvolver suas tarefas normais e papéis sociais altera o equilíbrio pessoal e 

social, segundo Goffman (1982) caracterizado pelo  “trânsito de pessoa a paciente” e 

de paciente a dependente/incapaz. 

 

Alguns autores buscam estabelecer uma correlação entre as escalas de 

AVD/AIVD e recuperação. Entre outras referências, Angeleri et al. (1993) 

encontraram uma forte correlação entre AVD e alta; de Haan et al. (1995)  

mostraram a incapacidade para a AVD como o mais importante resultado com a 

função cognitiva e social; Rubio e Van Deusen (1995) ressaltam as evidências entre 

AVD e déficit perceptivo, principalmente perturbações de imagem corporal e as 

atividades de vestuário; Ching-Lin e Mong-Hong (1997) associam de modo 

significativo o AVD e o retorno ao trabalho; Pohjasvaara et al. (1997) relacionaram 

pior habilidade para as AVD e idade, sendo os mais jovens mais independentes. 

 

Como não estabelecemos escores e pontos de corte ou controle de variáveis 

para a atividade motora, AVD, comunicação etc., como na maior parte das 

referências consultadas, não podemos traçar prognósticos de recuperação e 
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independência a partir destes para a população estudada. Verificamos algumas 

relações importantes, com maior ou menor força, e que não podem ser 

generalizadas ou consideradas causa das incapacidades presentes na população de 

estudo. O que para nós ficou evidente é a importância da atividade motora e da 

comunicação no desempenho funcional global dos sobreviventes de um AVC, 

conforme apontado na literatura especializada (de Haan et al., 1995; Harwood et al., 

1997; Tennant et al., 1997; Ching-Lin e Mong-Hong, 1997; Reddy e Reddy, 1997 

entre outros).  

 

Uma outra associação verificada é que o impedimento para usar o 

talher/cortar os alimentos, evidenciou uma relação com pior recuperação após o 

AVC. De todos os casos com esta seqüela, nenhum está trabalhando, 

diferentemente da condição anterior apresentada em pelo menos metade destes. 

Também é significativa a relação entre a condição independente de andar na cidade, 

sem relação direta entre estas condições e gênero. Isto é explicável se 

considerarmos que usar o talher/cortar alimentos é uma das atividades mais 

complexas dentre as de auto-cuidado, e o paciente não sendo capaz de realizá-la 

tem menores condições de desempenho noutras atividades que exijam as funções 

como as de coordenação, a força e o uso de ambas as mãos. Associação 

semelhante é relatada por Tennant e colaboradores em um estudo de 

acompanhamento à sobreviventes de AVC, no qual 1/3 informam dificuldades em 

cortar a comida e lavar o rosto e para metade destes, não era possível caminhar fora 

de casa, tomar banho sozinho e fazer compras. Estas incapacidades foram 

relevantes na determinação da necessidade de ajuda diária após o AVC. 

 

 

 
5.3  Sobre a Integração Social 

 

 Até então discutimos as conseqüências do AVC muito mais relacionadas ao 

campo conceitual da deficiência/incapacidade como restrição da capacidade de 

desempenho das atividades consideradas “normais” ao ser humano, tais como:  

comunicação, mobilidade, auto-cuidado, etc.. A integração social é marcada por 

estas dimensões anteriores e se relaciona de modo mais próximo, com o campo 
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conceitual da limitação, do desempenho, não de funções mas, de papéis sócio-

culturais naturais para cada caso (CIDIM, 1980; Toldrá, 1996).  

 

Bradley (apud Tennant et al., 1997, p. 279) enfatiza a importância das 

circunstâncias vividas pelas pessoas em razão das incapacidades na relação com o 

ambiente físico e cultural. Para este autor, os aspectos intrínsecos da doença, 

(deficiência ou incapacidade), os aspectos extrínsecos (ambiente físico e modo 

como são apoiadas ou não as pessoas com incapacidades), ou uma combinação 

entre ambos é o que irá estabelecer qualidade de vida, bem-estar, desempenho de 

habilidades competitivas, em condições semelhantes aos outros membros da 

sociedade. Resumidamente, a integração social é o conjunto das relações, dos 

aspectos intrínsecos e extrínsecos, de modo que o indivíduo seqüelado possa 

alcançar e manter bem-estar com qualidade de vida considerada satisfatória, apesar 

da incapacidade residual. Ainda conforme este autor, a presença de doença, 

deficiências e incapacidades não necessariamente conduzem a uma qualidade de 

vida baixa. 

 

Esta discussão inicial, acrescida do fato que as variáveis sócio-econômicas 

têm determinação na integração social, é fundamental para entender a condição 

anterior e posterior ao AVC investigada neste estudo, por estimar um padrão de 

apoio social, de modificação no acesso a bens e serviços, de auto-suficiência etc. 

(Angeleri et al., 1993;  Harwood et al. , 1997). 

 

 Uma primeira questão de relevância é o status profissional dos entrevistados, 

tendo havido modificação com o AVC, evidenciado na duplicação do número de 

desempregados e aposentados, além da redução para 1/5 dos que se encontram 

trabalhando no momento da entrevista. Dos casos que informam aposentadoria 

anterior ao AVC, vale ressaltar que a maioria permanecia no mercado de trabalho, 

exercendo atividades informais e aumentando a renda familiar, com o AVC esta 

condição é impedida. Este achado de retorno ao trabalho é muito inferior ao 

encontrado na literatura, e torna-se potencialmente mais grave se considerarmos 

que trata-se de uma população jovem, em idade produtiva, quando a maior parte 

dos estudos são com populações de mais idade.  
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Na literatura consultada, o retorno ao trabalho têm índices maiores, em torno 

de quatro vezes que o observado no presente estudo, como a seguir descrevemos. 

Neau e colaboradores (1998) em uma população de 15 a 45 anos apresentam um 

retorno ao trabalho de pouco mais de 70%, em média após 8 meses do AVC, 

embora tenha havido necessidade de ajustes na ocupação de cerca de 26%. O 

estudo de Milandre et al.(1994) também com jovens, entre 16 e 35 anos, após 12 

meses, refere um retorno ao trabalho de 3/4 dos casos.  Ching-Lin e Mong-Hong 

(1997) em uma coorte com média de 26 meses, tem como resultado quase 60% de 

retorno ao trabalho, com volta completa de quase metade destes e limitação na 

jornada ou tipo de trabalho do restante. Harwood et al. (1997) encontraram um 

impedimento maior de retorno ao trabalho após o AVC entre os pacientes que 

tinham ocupações não manuais.  

 

Alguns destes estudos, entre outros, associam fatores de influência na 

condição de retorno ao trabalho, destacando como sendo negativo a depressão, a 

afasia, local de trabalho sem possibilidade de ajustes a função anteriormente 

desempenhada, gravidade do quadro motor, limitação da mobilidade, etc.. Como 

fatores positivos associados a volta ao trabalho consideram: receber terapia de 

reabilitação, habilidade para fala, educação e instituição de emprego (maior 

estabilidade, por exemplo entre funcionários públicos). Diante destes fatores, fica 

evidente a desvantagem dos casos deste estudo, pois poucos realizaram 

tratamentos de reabilitação, são analfabetos ou de baixa escolarização e ocupam 

vagas do setor informal. 

 

Um aspecto que a princípio acreditamos ser favorável na condição de volta ao 

trabalho, que é o fato de ser uma população jovem, mostrou não ter influência, o que 

é compatível com o estudo de Howard et al. (1994) que evidenciou não haver 

associação significante entre idade e retorno ao trabalho, o que é compartilhado por 

outros estudos (Black-Schaffer et al., 1990 e Saeki et al., 1993). Usando modelos 

preditivos e análise univariada os autores comprovam um pequeno efeito da idade e 

retorno ao trabalho. Nos estudos acima citados, tanto com populações jovens como 

de mais idade, é alta a taxa de retorno ao trabalho uma vez controlados os efeitos 

da depressão, incapacidade física severa e afasia. 
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Ainda neste sentido o trabalho/emprego é importante para realização, 

independência, liberdade e segurança das pessoas, afetadas ou não por um AVC, 

tanto o trabalho competitivo e remunerado, como o chamado trabalho invisível, as 

tarefas domésticas (Ching-Lin e Mong-Hong, 1997; Howard et al., 1994). O efeito 

direto da incapacidade para o trabalho é a modificação nos rendimentos e auto-

suficiência para satisfação das necessidades de sobrevivência, além da deterioração 

nas relações interpessoais e de auto-estima. 

 

Como já descrito, referir depressão e limitação de mobilidade na cidade 

parecem influir na situação profissional. As mudanças após o AVC verificadas neste 

estudo, influem nos rendimentos e na situação de contribuição na renda familiar. A 

variação muito discreta na faixa de rendimentos antes e após o  AVC é devido ao 

baixo salário anterior ao AVC, já que a grande maioria dos entrevistados situam-se 

na faixa de 1 salário mínimo, e este é também o valor mínimo da aposentadoria e do 

benefício de prestação continuada. Neste caso, a mudança é de situação 

profissional ou fonte do rendimento, de trabalhador para aposentado, e não há 

variação da faixa de rendimentos, ou esta é pequena. Ainda verificamos o aumento 

dos casos sem renda fixa após o AVC, fruto do tipo de vinculação informal do 

trabalhador, que fica sem amparo diante da incapacidade. A busca de informação a 

respeito de como obter aposentadoria, ao final da entrevista está relatada entre os 

resultados deste estudo.  

 

A mudança de situação de contribuição, incluindo uma participação ou 

responsabilidade total de outras pessoas que não o entrevistado é relatado no 

estudo de Felgar (1989), com dependência financeira de 44% dos casos; Harwood 

et al. (1997) referem que 21% das pessoas apresentam deterioração da condição de 

prover a sua subsistência independentemente, sendo as mulheres mais 

prejudicadas que os homens em auto-suficiência econômica. 

 

Esta condição entre as mulheres do nosso estudo também é verificada e o 

AVC é causa de agravamento e de perda da independência. Na população total, 

verificamos que fica reduzido pela metade o número de entrevistados que sozinhos 

contribuem para o sustento familiar, e dobrou os que dependem exclusivamente de 

outras pessoas, em freqüências similares ao referido por Felgar (1989). As mulheres 
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representam 5 vezes mais o número de homens que dependem totalmente da 

contribuição de outras pessoas, familiares e não familiares, para o seu sustento. 

Vale salientar que esta situação é influenciada pela condição de “dona de casa”  

representando 1/3 da amostra, ou seja, mesmo antes do AVC, esta parcela já não 

contribuía financeiramente para o próprio sustento e dos demais membros da 

família, o que acarreta um prejuízo diferente do que o causado às mulheres chefe-

de-família e/ou que contribuíam  no sustento familiar. Concordamos com Santana et 

al. (1996, p. 431) quando salientam a importância do trabalho doméstico 

desenvolvido pelas “donas-de-casa” para a manutenção da dinâmica familiar. Estes 

autores afirmam: “os prejuízos econômicos causados pela ocorrência de um AVC 

em um membro da família não são facilmente calculáveis. O impacto causado porém 

é nítido”. 

 

Ao analisar o uso que os casos estudados fazem do tempo livre, é visível a 

modificação deste, pela condição dependente de mobilidade e de ajuda de outras 

pessoas. As atividades mais freqüentemente desenvolvidas são: assistir a televisão, 

ouvir rádio, conversar e dormir durante o dia. Estes achados são congruentes com 

Felgar (1998), que refere estas mesmas atividades, de certo modo passivas e no 

âmbito do domicílio, como as mais acessíveis após o AVC para os casos do seu 

estudo. Destes, 80% só saem para passeios, acompanhados pelo cuidador, e com 

freqüência espaçada. Em percentual menor para o presente estudo, a realidade é 

semelhante, apesar de que mesmo antes do AVC a ocupação do tempo livre nem 

sempre se faz com atividades de lazer, sendo usado para outros afazeres, como 

“biscates”, ida à igreja, cuidar de um neto, cuidar da casa, etc.. 

 

Ainda verificamos que os entrevistados apresentam queixas e dificuldades de 

uso do tempo livre e de lazer e mostram-se insatisfeitos, sendo esta a situação de 

mais da metade destes. No estudo desenvolvido por Neau e colaboradores (1998) 

os insatisfeitos são pouco menos do que observado por nós e somam 30% com 

opinião negativa de seus comportamentos funcionais, integração social, recreação e 

passatempos. 

 

De acordo com Harwood et al. (1997) isto é influenciado pelas incapacidades 

e sintomas depressivos, dificuldade de adaptar-se a novas rotinas, além da 
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imobilidade e de condições pessoais, sociais e ambientais prévias e mais as 

resultantes do AVC. Por exemplo, neste estudo a leitura e a prática de esportes não 

se constituem em forma de ocupação do tempo livre, ou de lazer em quase metade 

dos casos. O que é natural no caso da leitura, pois a população é maciçamente de 

baixa escolaridade, ou analfabeta, e ainda há em outros casos os problemas visuais 

pós-AVC, sendo condição pessoal limitante. Por outro lado, a inadequação e opções 

escassas de meios de transporte, ou a dependência de um acompanhante para o 

seu uso, é razão para que metade dos entrevistados deixe de ir à praia, ao bar e a 

festas, e este é um impedimento ao lazer, fruto de condições ambientais e sociais.  

 

Cavallari e Zacharias (1998, p. 14) salientam que para ocupação do tempo 

livre, no qual está o de lazer, é necessário que haja uma predisposição ou estado de 

espírito favorável ao lúdico, como o que leva uma pessoa a buscar diversão, 

entretenimento,  passatempo. Os autores ainda refletem que dentro do tempo livre 

as pessoas podem se dedicar as chamadas “obrigações sociais”, que são aquelas 

atividades que somos impelidos a fazer, mesmo que não de lazer ou com prazer, 

como compras cotidianas, um velório, uma visita de conveniência. A vontade ou 

predisposição nos casos deste estudo, mostra-se “minada” pela depressão, 

mobilidade reduzida e dependência. Entre os que referem depressão e mobilidade 

reduzida é maior a freqüência de abandono ou de limitação após o AVC de 

atividades realizadas fora do âmbito doméstico. 

 

O tipo de moradia praticamente da totalidade dos entrevistados é de casas de 

alvenaria e próprias, com tempo de residência de mais de 10 anos na grande 

maioria dos casos. Este é um indicador positivo, para adaptação e manutenção dos 

vínculos com a vizinhança, diminuindo a probabilidade de isolamento e facilitando a 

saída de casa, tanto pela segurança como pelo conhecimento dos arredores e dos 

locais freqüentados anteriormente, como padaria, bar, farmácia, igreja, etc.. Ser 

proprietário também minimiza impactos decorrentes da perda financeira e da 

variação do valor de aluguel, implicando em necessidade de mudança e piora da 

condição de moradia. Santana et al. (1996) comentam a heterogeneidade dos 

padrões de moradia, que podem ser desde um cômodo precário até uma casa 

confortável. Isto também pode ser observado neste estudo, com muitos 
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entrevistados residindo em construções inacabadas, em pequenos cômodos e 

outros em casas com uma boa infra-estrutura. 

 

Outro dado positivo é o acesso à eletricidade (100%) e à água e esgoto/fossa 

(90%), apesar de que este último possa estar superestimado, pois esta cobertura de 

água tratada e esgoto não está de acordo com a situação do município e dos bairros 

periféricos onde estão a maior parte das residências. De qualquer modo, as 

condições das casas, a infra-estrutura de saneamento e eletricidade são boas, como 

também a rede viária com ruas pavimentadas ou com condição de tráfego de 

veículos. No estudo de Felgar (1998) em São Paulo, os números são semelhantes, 

apenas um pouco mais baixo em relação à disponibilidade da rede de esgotos.  

É interessante salientar que quando consultamos a literatura internacional a 

respeito da condição de moradia está sempre presente a opção de 

institucionalização, para os casos mais severos que demandam maiores cuidados ou 

dificilmente alcançam independência, embora a rede de apoio ainda seja 

predominantemente familiar (Harwood et al., 1997; Reddy e Reddy, 1997; Bonita et 

al., 1997; Wilkinson et al, 1997; Felgar, 1998, etc.). Entre nós, esta realidade é 

impensável, pois não faz parte da rede de apoio e de saúde, instituições de abrigo 

ou cuidador externo. A institucionalização para casos graves é exceção e não regra. 

Santana et al. (1996) referem em seu estudo a falta de moradia em 14% dos casos,  

que passam a depender de pessoas próximas ou órgãos de assistência 

(beneficentes ou governamentais). Se para o paciente estar em família é positivo, 

geralmente não o é para o familiar responsável pelo cuidado,  sendo um encargo a 

mais e para o qual não se está preparado (Karsch, 1998).  

 

Dentre o acesso e uso de serviços, estes não sofrem modificação significativa 

com o AVC, com exceção somente do uso independente dos meios de transporte. 

Aproximadamente metade dos entrevistados têm problemas e/ou deixaram de usar 

ônibus, que por sua vez é o meio de transporte mais utilizado. Outros transportes 

(metrô, táxi, alternativos) também têm problemas de uso, como circulação distante 

das residências dos usuários, insegurança, custo, etc.. Ter limitações no acesso ao 

transporte é uma das causas apontadas para não freqüentar com a regularidade 

necessária o serviço de saúde, para não retornar ao trabalho, não se deslocar pela 
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cidade e restringir as opções de lazer (Santana et al., 1996). Transporte acessível é 

um fator que junto com mobilidade independente contribui para a integração social. 

 

No que concerne às relações interpessoais e ao desempenho de papéis 

individuais, familiares e sociais, aproximadamente 1/3 dos entrevistados referem 

mudanças em sua forma de relacionar-se e quase metade percebe mudanças das 

outras pessoas no relacionamento consigo, sendo “hora melhor, hora pior”. Perry et 

al. (1995) comentam que os pacientes após o AVC, freqüentemente são incapazes 

de voltar a assumir e desempenhar seus papéis normalmente como faziam antes, 

gerando impactos variados em sua vida. Karsch e Leal (1998) chamam a atenção 

para o fato de que a incapacidade em uma pessoa acarreta a reorganização dos 

papéis familiares. Felgar (1998) fala da perda do papel de chefe-de-família para 80% 

dos casos. Esta reorganização dos papéis familiares pode ser causa de sofrimento 

para o paciente e de sobrecarga para quem assume o cuidado e a responsabilidade 

por tarefas e papéis deste, somadas as suas tarefas e papéis prévios. No presente 

estudo, as mudança na condição de chefe e de responsabilidade na gerência do lar 

ou cuidado dos filhos, é encontrada para pouco mais de 1/3 dos entrevistados, o que 

representa um impacto menor do que verificado no estudo antes citado. 

 

 Mendes (1998, p.179) desenvolve um estudo com cuidadores de idosos 

seqüelados por AVC e comenta a respeito desta atividade, que é assumida 

basicamente por familiares: “é uma atividade muito estressante, que preenche o dia 

e a noite da pessoa que assume cuidar desse familiar. Essa atividade está inscrita 

nas necessidades de cuidado ao dependente. Se o cuidador assumiu para si, 

também, as tarefas domésticas, conciliá-las com os cuidados pessoais ao paciente 

exige novas habilidades para compatibilizá-las”. 

 

Estas mudanças se operam no cotidiano e variam conforme a gravidade do 

quadro de incapacidades. Neste sentido, os relatos de sobreviventes e de familiares 

que participam no estudo, são comuns ao observado por Angeleri et al. (1993) e 

Tennant et al. (1997). São relatos dos sobreviventes o constrangimento em receber 

auxílio para atividades de vida diária, especialmente as de higiene pessoal; tensão e 

conflitos com a perda da autoridade, com a condição de dependente, por esperar  

alguém para satisfazer necessidades básicas; angústia pela incerteza quanto a 
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sobrevivência e a educação dos filhos. Os familiares relatam problemas por 

necessitarem mudar rotinas, horários de trabalho e de lazer, preocupações com 

problemas financeiros, inclusive para garantir o tratamento do familiar doente e 

alguns queixam-se de problemas de saúde (como dor na coluna e sentir-se 

“nervoso”, por exemplo).  

 

Silva (1998) também faz referências a outra face na relação cuidado-cuidador, 

como espaço de poder, de troca de afetos, de gratidão, de resignação e submissão. 

Satow [199?] comenta a trajetória e aprendizagem que a situação de incapacidade 

requer, tanto para a pessoa portadora da deficiência, como para sua família.  

 

     O nível de insatisfação da população estudada com as condições de vida 

após o AVC é elevado (cerca de 3/4 dos entrevistados). As causas apontadas neste 

estudo são principalmente os problemas de saúde/incapacidade, de sobrevivência 

pessoal e o afastamento do trabalho. Este achado é pertinente, para uma população 

que subitamente tem sua vida transformada, passa por alterações de sua própria 

identidade (de pessoa para doente, para deficiente/incapaz/dependente) e por 

mudanças de papéis naturalmente desempenhados, e que, por características sócio-

econômicas, já tinha dificuldades para garantir a subsistência e boa qualidade de 

vida.  

 

Também a respeito da insatisfação, Angeleri et al. (1993) concluem que 

mesmo diante dos progressos obtidos no tratamento os efeitos do AVC ainda 

provocam insatisfação nos pacientes em relação à vida que eles tinham antes, 

citando problemas como apatia, irritabilidade, atividade sexual deprimida, perdas 

profissionais, relações interpessoais dificultadas. No estudo de Jonkman e 

colaboradores (1998), estes correlacionam diminuição na qualidade de vida após um 

ano do AVC, com depressão e déficits neurológicos.  

 

O que fica evidente é que se o AVC acontece e o paciente tem uma  

recuperação completa, facilmente é definido a ausência de incapacidades. Mas, se o 

AVC resulta em algum grau ou tipo de seqüela é difícil qualificar e quantificar a 

dimensão que a incapacidade irá assumir para uma população. Pois esta, se 

manifesta no impedimento do desempenho de papéis em um contexto que varia 
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conforme seja a idade, sexo, cultura em que a pessoa afetada esteja inserida. Para 

esta população jovem, em idade produtiva, com educação limitada, tarefas de menor 

qualificação e essencialmente manuais, com vinculação informal e cuidados à saúde 

limitados, as incapacidades resultantes do AVC têm o efeito perverso de ampliar as 

dificuldades de vida diária, diminuindo a qualidade e as oportunidades de bem-estar 

tanto para estes como para seus familiares. 

 

 

5.4  Sobre  a  Mortalidade 

 

 A freqüência que os óbitos apresentam neste estudo, em torno de 20%, com 

um impacto maior entre os homens e nas faixas etárias mais elevadas, é semelhante 

ao que se encontra referenciado na literatura, que destaca a incidência maior deste 

evento a partir dos 55 anos e com predomínio no sexo masculino (Pereira et al. 

1993; Kalache e Aboderin, 1995; Cabral et al., 1997; Dighe et al., 1997; Karsch, 

1998).  

 

As complicações e/ou novo AVC são as causas associadas ao óbito na quase 

totalidade dos casos deste estudo. Merecendo ainda destaque o período de 

ocorrência, dentro dos 30 primeiros dias do AVC, para um número significativo de 

casos. Se estes são somados aos casos de óbito hospitalar, a taxa fatalidade-caso 

chega a mais de 30%, ficando um pouco acima da tendência mundial de 24% 

(Pereira et al., 1997); mas, idêntico ao resultado de Medina et al. (1998) em São 

Paulo, onde a mortalidade em um mês após o 1º episódio de AVC atinge 28,5% da 

população. Estes resultados podem ser indicativos da gravidade da situação, 

possivelmente refletindo uma assistência hospitalar precária. 

  

 A literatura contém taxas de sobrevivência após o AVC em relação ao tempo 

decorrido da doença e do óbito, que variam conforme alguns fatores como: idade 

mais avançada, serviço de saúde utilizado, tipo do AVC, se isquêmico ou 

hemorrágico; recorrência do AVC, incapacidades e doenças associadas. Podemos 

citar o estudo com pacientes de 1º AVC e idade até 66 anos, de Fugl-Meyer et al. 

(1975) que relatam uma sobrevivência de 6 anos para metade dos casos estudados; 

Bonita e colaboradores (1997) estimam a sobrevida em 5,9 anos depois do episódio 
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do AVC, ressaltando que esta é altamente dependente da idade, declinando entre os 

pacientes mais velhos de ambos os sexos. Dighe et al. (1997) relacionam uma 

sobrevida maior aos casos de AVC isquêmico, em oposição aos casos 

hemorrágicos, e a ausência de episódios anteriores. Para estes autores ainda 

mostra-se importante na sobrevida e status funcional após o AVC, o tipo de serviços 

de saúde usados (hospitalização, fisioterapia, serviços de enfermagem domiciliar) e 

a presença de doenças como a hipertensão. Siegel e colaboradores (apud Santana 

et al., 1996; p. 431) referem a pobreza como a variável mais importante para 

mortalidade por AVC, seguida por hipertensão arterial e obesidade. 

 

No caso da população do presente estudo, há concordância de alguns destes 

fatores e mortalidade, como por exemplo a condição de pobreza, precária utilização 

de serviços de saúde e maior freqüência nas faixas de idade mais elevadas, embora 

trate-se de adultos ainda jovens. Nota-se que dentre as causas associadas ao óbito 

há predomínio das complicações precoces do AVC, sendo provável a contribuição 

para este fato de uma assistência com menores recursos. O que é exemplificado 

quando analisamos o uso e a permanência em unidade de terapia intensiva (UTI) 

entre todos os casos de AVC hospitalizados em 1997 pelo SUS, em que somente 

2% utilizaram a UTI e entre estes a permanência é inferior a 6 dias (SIH/SUS). Isto 

também é percebido quando comparamos o suporte de assistência em países 

desenvolvidos, como antes comentado, em que se dispõe de serviços de 

enfermagem domiciliar coordenado pelo setor público de saúde, sendo esta opção 

para nós inexistente. Outro aspecto da assistência insuficiente é a alta hospitalar, 

feita com poucas informações ao paciente e familiares sobre os cuidados 

necessários após o AVC. 

 

Por fim, ressaltamos o impacto destes óbitos precoces, o que associado as 

incapacidades e baixo retorno ao trabalho numa população jovem, representa um 

alto custo social.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO
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6. CONCLUSÃO 
 

De acordo com os conhecimentos e reflexões que tivemos oportunidade de 

acumular durante a elaboração deste trabalho, apresentamos a seguir a síntese dos 

resultados.  

 

Para nós, duas dimensões merecem destaque por terem sido a base a partir 

das quais tornou-se possível o conhecimento acerca dos casos de AVC, em adultos 

ainda jovens, e da face que a incapacidade assume na existência destas pessoas, 

objetivo maior do presente estudo: 

 

1. A dimensão que diz respeito a organização e funcionamento dos serviços de 

saúde pública, em seus “instrumentos” SIH/AIH, a partir dos quais conhecemos 

sobre os casos e sobreviventes de AVC, e ainda de parte da assistência prestada 

a estes. 

2. A dimensão que toca às pessoas/pacientes (e familiares); sua trajetória prévia e 

posterior ao AVC, o convívio com a incapacidade, as formas de satisfação de 

necessidades e as oportunidades de busca por uma melhor qualidade de vida. 

 

Inicialmente, podemos concluir que a metodologia utilizada em função dos 

objetivos propostos mostra-se adequada, da mesma forma que a técnica usada para 

selecionar a população de estudo, visto que, como esta é usuária do serviço público 

(SUS), a AIH mostrou ser uma fonte eficaz de informação sobre esta. Ou seja, o 

SIH/SUS é um meio importante de conhecimento a respeito dos casos de AVC, 

como uma doença que têm um tratamento prioritariamente hospitalar. 

 

Ao selecionar os indivíduos aleatoriamente a partir da incidência do AVC na 

base SIH/SUS, em determinado ponto no tempo, obtivemos uma amostra em que 

tanto a recuperação como a incapacidade total, estiveram presentes possibilitando 

comparações interessantes, que não seriam possíveis de outra forma.  

 

Quanto aos limites do preenchimento/informação da AIH, com conseqüentes 

falhas no SIH/SUS, estes não são razões de impedimento para seu uso como fonte 

de pesquisa. Mas, recomendamos aos gestores e operadores destes sistemas a 
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preocupação e esforço para que os dados da AIH/SIH/SUS sejam colhidos e 

informados com maior qualidade em todas as etapas. 

 

No que concerne às pessoas/pacientes, para nós fica evidente que focalizar a 

situação anterior e posterior ao episódio do AVC, permite delinear um quadro de 

maior proximidade com a variação na realidade de vida destas pessoas, 

principalmente referente a integração social. Portanto, são achados que se 

relacionam mais independentemente com o AVC, do que os verificados em estudos 

centrados em informações após o episódio da doença e com população em idade já 

avançada. 

 

A situação de incapacidade e de alteração da integração social observadas, 

são correspondentes aos conceitos que as situam como condição relacional, de 

acordo com a Classificação Internacional de Deficiência, Incapacidade e Menosvalia 

da OMS. Para a maioria (2/3) das pessoas estudadas o AVC é causa de mudanças 

na funcionalidade, na qualidade no desempenho das AVD e AIVD, na situação 

profissional, na autonomia, no relacionamento interpessoal, na satisfação com a vida 

e nas atividades de lazer. 

 

Evidenciamos que a incapacidade motora é a mais impactante na vida 

funcional, apesar de que seja difícil isolar esta de outras funções. Mas, a dificuldade 

motora e a mobilidade diminuída, ou a falta de condições para a locomoção assistida 

e uso de transporte público, é causa de aumento da dependência entre as pessoas 

estudadas. Ainda a existência de depressão e perda da mobilidade independente  

está relacionada à limitação no retorno ao trabalho, com a dependência para prover 

o próprio sustento e/ou da família e com a diminuição na participação nas atividades 

de lazer.   

 

Os problemas de comunicação e depressão estão fortemente associados, 

com evidente impacto no convívio e relações interpessoais, afetando portanto a 

integração social destas pessoas. 

 

A dependência nas AVD e AIVD é determinante para a necessidade de 

auxílio diário por parte de 2/3 dos entrevistados e para a perda da autonomia e 
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modificação da auto-estima (pessoa – paciente – incapaz – dependente). A 

independência nas atividades cotidianas, mais simples, é um fator positivo de 

referência de recuperação para o paciente e familiar.  

 

O AVC é causa de modificação súbita na rotina dos pacientes (e familiares), 

determinando alto grau de insatisfação com as condições de vida atual. 

 

A marca da desigualdade social fica evidente nesta que é uma população  

adulta, jovem, mas, de pouca ou nenhuma escolaridade, de baixa renda, com 

precária atenção a saúde, antes e após o AVC. São evidentes os limites de atenção 

a saúde quanto a informação, abrangência, recursos/programas disponíveis, 

eficazes e acessíveis.  Portanto, é desejável a implementação de ações para 

controle efetivo da hipertensão arterial, dos fatores de riscos para reincidência do 

AVC e também implementação de programas de reabilitação hospitalar e domiciliar,  

de treinamento para apoio ao cuidador/familiar, com programas para alta hospitalar 

orientada aos cuidados necessários, e programas para facilitar a integração social 

após o AVC, especialmente, a reintegração profissional em se tratando de adultos 

em idade produtiva. 

 

A taxa de sobrevivência encontrada é comparável a de outros estudos de AVC 

com período de acompanhamento curto. A mortalidade, apesar de referir-se a 

pessoas mais jovens, segue o padrão de distribuição da população com AVC de 

todas as idades, sendo um pouco maior a freqüência de óbitos precoces, sendo 

indicativo que confirma a importância das doenças cerebrovasculares na 

mortalidade, inclusive de adultos jovens, e de deficiências no atendimento a  saúde. 

 

Por outro lado, a sobrevida após o AVC tem impacto no número de incapacitados 

e repercute na demanda de serviços de saúde e de reabilitação, merecendo 

planejamento adequado desde já para que a sobrevida destas pessoas seja de 

qualidade. O que nos faz concluir que tem relevância os achados deste estudo, 

evidenciando que as incapacidades pós-AVC apresentam conseqüências 

importantes na funcionalidade, nas AVD, AIVD e integração social de uma 

população adulta e ainda jovem. 
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