
Influência da idade na Independência Funcional 

de octagenários com AVC isquêmico agudo.

Autores: Gabriel Pinheiro , Saulo Ribeiro , Sandro Gomes , Felipe Carvalho , José Rodrigues , 

Miguel Rossi Picanço , Daniel Matusin , Daniel C. Bezerra .

Hospital Pró-Cardíaco, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Hospital Adventista São Silvestre, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

E-mail:gabrield.a.pinheiro@gmail.com

Método

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda

maior causa de mortalidade no Brasil e a

primeira causa de incapacidade. O aumento do

envelhecimento é um fenômeno mundial e mais

acelerado em países em desenvolvimento como

o Brasil, aumentando o número absoluto de

indivíduos idosos com AVC pela doença estar

relacionada em parte com o aumento da idade.

Entender as diferentes evoluções funcionais do

AVC de acordo com a idade é uma importante

lacuna para aqueles que se empenham em seu

tratamento

Introdução Resultados

Nos pacientes tratados com terapia de reperfusão, 17

pacientes pertenciam ao grupo A, sendo

11(64%)masculinos, com idade média de 67 (DP±10)

e 20 ao grupo B, sendo 8(40%)masculinos, com idade

média de 87(DP±5,38). A média da MIF de admissão

foi 51,9 e 36,2 respectivamente (p=0,01). A média da

MIF de alta foi 86,3 e 63,8 respectivamente (p=0,002).

Nos pacientes não submetidos a terapia de

reperfusão, 40 pacientes pertenciam ao grupo A,

sendo 20(50%)masculinos com idade média de 69

(DP±9,25) e 52 ao grupo B, sendo 21(40%)masculinos

com idade média de 87(DP±4,93). A média da MIF de

admissão foi 62,9 e 51,7 respectivamente (p=0,009). A

média da MIF de alta foi 85,7 e 75,2 respectivamente

(p=0,005).

Conclusão 

Houve relação entre o grau de funcionalidade avaliada pela MIF e

a idade nos pacientes não submetidos a terapias de reperfusão e

submetidos a terapia de reperfusão. Descritores: funcionalidade;

acidente vascular cerebral.

Avaliar a escala de Medida de Independência

Funcional (MIF) para análise do desfecho

funcional em pacientes com menos de 80 anos e

com 80 anos ou mais com AVC isquêmico agudo

Estudo Coorte retrospectivo através da análise do

banco de dados (BD) de AVC do hospital Pró-Cardíaco

entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. A

população do estudo foi de 233 sujeitos e foram

excluídos os pacientes com acidente vascular cerebral

hemorrágico, ataque isquêmico transitório, menores

que 18 anos, óbito, com alta da emergência, os

pacientes que tiveram o primeiro atendimento em outro

hospital e preenchimento incompleto do BD, sendo

selecionados 129 pacientes divididos em tratados ou

não tratados com terapia de reperfusão. O teste-t foi

utilizado para comparar a MIF de admissão, realizada

até 12horas da internação e de alta, realizada no

momento da programação de alta, dos pacientes com

menos de 80 anos (grupo A) e os com 80 anos ou mais

(grupo B).
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