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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo comparar diferenças na limitação na atividade e 
restrição na participação social de indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico, 
considerando a presença e ausência de sintomas depressivos. A metodologia 
utilizada foi um recorte de um projeto mais amplo intitulado “Preditores da restrição 
na participação pós-Acidente Vascular Encefálico”, realizado nas dependências do 
Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e nas unidades de atenção secundária da rede de reabilitação do Sistema 
Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). O tema foi 
escolhido pelo fato da presença de sintomas depressivos poder interferir na 
limitação na atividade e restringir a participação social dos indivíduos pós-AVE, 
refletindo nos resultados da intervenção. Os resultados indicaram que indivíduos 
com sintomas depressivos apresentaram maior limitação na habilidade de 
locomoção, bem como maior restrição na participação, tanto nos escores total do 
LIFE-H 3.1, quanto nas subescalas de atividades diárias e papéis sociais. Dessa 
forma, a ocorrência de sintomas depressivos deve ser considerada no planejamento 
de intervenções de reabilitação e elaboração de políticas públicas direcionadas a 
melhorar a atividade e participação social de indivíduos pós-AVE. 
 
Palavras-chave: Sintomas depressivos. Acidente Vascular Cerebral. Participação 
social. Limitação na atividade. Classificação Internacional de Funcionalidade. 
Incapacidade e saúde. Reabilitação. 
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INTRODUÇÃO  

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma interrupção do 

fluxo sanguíneo para o encéfalo, ocasionando danos na função neurológica (COSTA 

et al., 2016). Refere-se a um rápido desenvolvimento de sinais clínicos de distúrbios 

focais apresentando sintomas iguais ou superiores há 24 horas, provocando 

alterações nos planos cognitivo e sensório-motor (BOTELHO et al., 2016). Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), o AVE apresenta incidência anual de 108 

casos para cada 100 mil habitantes, e aumenta após o 65 anos, dobrando a cada 

década após os 55 anos de idade (BRASIL, 2013), e a prevalência de morbidade em 

pessoas pós-AVE varia entre 24% e 54% (SACCO, 1997). 

Neste sentido, pode-se observar que o AVE é uma doença que ocorre 

predominantemente em adultos de meia-idade e idosos (ALMEIDA, 2012). Porém, 

alguns estudos têm mostrado o aumento da incidência entre adultos jovens, devido 

à exposição à fatores de risco modificáveis como, principalmente, hipertensão 

arterial sistêmica, tabagismo e etilismo (ARAÚJO et al., 2018). Em escala mundial, o 

AVE é a segunda principal causa de morte (ALMEIDA, 2012) e representa a 

principal causa de incapacidade no país (BRASIL, 2013), com relevante impacto 

econômico e social (FARIA-FORTINI et al., 2017). 

A OMS propõe um modelo teórico para análise do impacto de uma condição 

de saúde na funcionalidade. De acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a funcionalidade, composta pelos 

componentes estrutura e função do corpo, atividade e participação, pode sofrer a 

influência de uma condição de saúde e/ou fatores contextuais (OMS, 2003). Em 

indivíduos pós-AVE, é comum a ocorrência de alterações em diferentes 

componentes da funcionalidade, com limitações na habilidade de locomoção 

(FLANSBJER; DOWNHAM; LEXELL, 2006; FARIA-FORTINI et al., 2017; FARIA-

FORTINI et al., 2018), utilização dos membros superiores (HARRIS; ENG, 2007; 

FARIA-FORTINI et al., 2011), bem como restrição na participação social (FORTINI et 

al., 2017; FARIA-FORTINI et al., 2018). 

Dentre os fatores associados à limitação na atividade e restrição da 

participação social em indivíduos pós-AVE está a ocorrência de sintomas 

depressivos (ROBINSON, 1997). A depressão tem sido considerada a consequência 

neuropsiquiátrica mais comum após a ocorrência de um AVE (ROBINSON, 1997) 
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A prevalência de sintomas depressivos em indivíduos pós-AVE varia em torno 

de 23% a 60%, e está associada ao aumento da mortalidade, maior prejuízo 

funcional e redução da qualidade de vida (TERRONI et al., 2009). Os sintomas 

depressivos pós-AVE tendem a manifestar-se precocemente, mas em 30% dos 

pacientes, eles podem ter início após a alta hospitalar (DE PAULA et al. 2008). Seis 

meses após o AVE, os sintomas depressivos ainda podem estar presentes em 86% 

dos pacientes (DE PAULA et al. 2008). 

O impacto funcional gerado pelas limitações impostas após um AVE poderia 

explicar o surgimento dos sintomas depressivos que, consequentemente, interfere 

no resultado da reabilitação (TANAKA; SCHEICHER, 2013). Diante disso, identificar 

se a limitação na atividade e restrição na participação social de indivíduos pós-

acidente vascular encefálico tem relação com a presença de sintomas depressivos 

poderá ser útil para o direcionamento de estratégias de intervenção, possibilitando 

alcançar melhores desfechos clínicos. 

1.1. Objetivo 

Comparar diferenças na limitação na atividade e restrição na participação 

social de indivíduos pós-Acidente Vascular Encefálico, considerando a presença e 

ausência de sintomas depressivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
    * 

MATERIAIS E MÉTODO 

2.1. Delineamento 

Este trabalho é um recorte de um projeto mais amplo intitulado “Preditores da 

restrição na participação pós-Acidente Vascular Encefálico”, realizado nas 

dependências do Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e nas unidades de atenção secundária da rede de reabilitação 

do Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). 

2.2. Participantes 

Os indivíduos foram recrutados na comunidade, por meio de contatos 

realizados com os profissionais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) da rede de 

reabilitação e listas de projetos de pesquisa prévios. A seleção dos indivíduos foi 

realizada levando em consideração os seguintes critérios de inclusão: (a) 

diagnóstico clínico de AVE primário ou recorrente com pelo menos seis meses de 

evolução; (b) idade ≥20 anos; (c) hemiparesia, caracterizada pelo aumento de tônus 

dos flexores de cotovelo e/ou extensores do joelho, determinado por escores 

diferentes de zero na escala Modificada de Ashworth (BRASHEAR et al., 2002) e/ou 

pela fraqueza muscular de preensão manual ou de extensores de joelho 

(quadríceps), determinada por uma diferença superior a 10% (FARIA-FORTINI et al., 

2011) e 15% (FARIA; TEIXEIRA-SALMELA; NADEAU, 2013), respectivamente, 

entre a medida do membro parético e o não parético, mensuradas pelos 

dinamômetros Jamar Hydraulic Hand Dynamometer® (Model SH5001, Saehan 

Corporation, Masan, Korea) e manual (Microfet 2 MT, Hoggan Health Industries, 

West Jordan, UT, USA) e (d) ausência de déficits cognitivos, avaliados pelo Mini 

Exame do Estado Mental (ponto de corte para indivíduos analfabetos - 13; baixa e 

média escolaridade - 18 e alta escolaridade - 26) (BERTOLUCCI et al., 1994). Os 

indivíduos com dificuldade de expressão verbal, déficits visuais não corrigidos, 

hemiplegia/hemiparesia dupla e outras condições musculoesqueléticas ou 

neurológicas incapacitantes foram excluídos. 

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UFMG 

(ANEXO A) e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 
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(ANEXO B) (CAAE 06609312.0.0000.5149). Todos os indivíduos foram esclarecidos 

quanto aos procedimentos do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (ANEXO C). 

2.3. Procedimentos 

Os critérios elegibilidade foram verificados e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) assinado. Em seguida, a avaliação dos participantes foi 

realizada por cinco examinadores que foram previamente treinados para a aplicação 

dos testes utilizados na pesquisa e que possuíam experiência clínica e/ou em 

pesquisa com pacientes pós-AVE. Para a realização deste estudo, foi feito 

treinamento prático dos examinadores para reduzir a ocorrência de erros que 

pudessem minimizar a confiabilidade relatada na literatura para os instrumentos e 

realizadas orientações para que cada dupla avaliasse um participante. Sendo assim, 

um avaliador seria responsável pela avaliação física e o outro pela aplicação de 

questionários e avaliação da capacidade. Foi realizada entrevista para coletar os 

dados clínicos (tempo de evolução pós-AVE, lado de acometimento) e dados 

sociodemográficos (idade, sexo e situação familiar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
    * 

INSTRUMENTOS E MEDIDAS 

3.1. Caracterização da amostra 

A Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM) foi utilizada para avaliação da 

função sensório-motora e do comprometimento motor baseado nos estágios de 

recuperação de Brunnstrom (MAKI et al., 2006). Este instrumento apresenta 

adequada confiabilidade intraexaminador (CCI=0,95-0,99) e interexaminador 

(CCI=0,91-0,98) (SULLIVAN et al., 2011). 

A avaliação motora é composta por movimentação ativa, coordenação e 

atividade reflexa de membros superiores - ombro, cotovelo punho e mão (33 itens) e 

membros inferiores - quadril, joelho e tornozelo (17 itens). Em cada item aplica-se 

uma escala ordinal de três pontos, sendo que a pontuação zero significa que a 

atividade não pode ser realizada; a pontuação um se trata de quando a atividade é 

realizada parcialmente e a pontuação dois diz respeito à quando a atividade é 

realizada completamente. Sendo assim, a EFM tem um total de 100 pontos para a 

função motora normal, tendo 34 pontos como pontuação máxima da extremidade 

inferior e 66 pontos na extremidade superior (MAKI et al., 2006; MICHAELSEN et al., 

2011). 

Levando em consideração a função motora dos membros superiores e 

inferiores, escores <50 indicam comprometimento motor severo; entre 51 a 84 

comprometimento motor marcante; entre 85 e 95 comprometimento motor 

moderado; e escores entre 96 e 99 indicam comprometimento motor leve (FUGL-

MEYER, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
    * 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. Sintomas depressivos 

Para avaliação de sintomas depressivos, foi utilizada a Geriatric Depression 

Scale (GDS) em sua versão reduzida, com 15 questões. Trata-se de um dos 

instrumentos mais frequentemente utilizados para o rastreamento de depressão em 

idosos (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005). A GDS foi traduzida para o 

português e adaptada para aplicação no Brasil por Stoppe Júnior et al., em 1994, em 

duas versões: 30 e 15 itens (SOUSA, et al., 2007).  A escala foi desenvolvida 

especialmente para o rastreamento dos transtornos de humor em idosos e mostra 

boa acurácia diagnóstica, com sensibilidade, especificidade e confiabilidade 

adequadas (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005). A versão utilizada para o 

estudo contém 15 questões com respostas dicotômicas, sendo que, quanto maior o 

escore, maior a magnitude dos sintomas depressivos (PARADELA; LOURENÇO; 

VERAS, 2005; ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). O escore igual ou superior a seis é 

utilizado para indicar a presença de sintomas depressivos (TANG et al., 2004). 
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LIMITAÇÃO NA ATIVIDADE 

5.1. Medidas de capacidade 

Para avaliação da função dos membros superiores, foi utilizado o Test 

d'Évaluation des Membres Supérieurs de Personnes Agées (TEMPA). É uma 

medida que avalia a função dos membros superiores de forma padronizada, por 

meio da realização de tarefas que representam as atividades da vida diária, 

incluindo quatro atividades unilaterais  (pegar e transportar um pote, pegar uma jarra 

e servir água, manipular dinheiro e pegar e transportar objetos pequenos) e  quatro 

atividades bilaterais (abrir um pote e pegar uma colher de café, abrir uma fechadura 

e um recipiente contendo pílulas, escrever e colar um selo e embaralhar cartas) 

(MICHAELSEN et al., 2008). A forma de cálculo do escore do instrumento é muito 

completa, incluindo tanto a análise quantitativa (cotação de velocidade de execução) 

quanto a qualitativa (funcionalidade e pontuação da análise da tarefa) (FREITAS et 

al., 2016). 

Para este estudo, foram executadas apenas as tarefas bilaterais, pois, de 

acordo com Penta et al. (2001), na fase crônica de evolução pós-AVE os indivíduos 

já desenvolveram estratégias compensatórias para realização de atividades 

manuais, o que faz com que as atividades unilaterais sejam facilmente executadas, 

não discriminando a habilidade manual. Cada tarefa foi cronometrada a partir do 

momento em que as mãos do participante deixaram a plataforma até o instante em 

que a tarefa foi concluída, observando-se que as tarefas deviam ser realizadas o 

mais rápido possível (MICHAELSEN et al., 2008). O escore final consiste na soma 

do tempo necessário para executar as quatro atividades bilaterais. Quando o 

participante não foi capaz de realizar a tarefa, atribuiu-se um score de 120 

segundos, uma vez que este é o tempo máximo permitido para tentar realizar a 

tarefa. O TEMPA apresenta adequada confiabilidade interexaminador (CCI=0,83-

0,93) e teste-reteste (CCI=0,66-0,93) para a velocidade de execução das tarefas 

bilaterais em indivíduos pós-AVE (MICHAELSEN et al., 2008). 

A avaliação da velocidade de marcha foi feita pelo teste de caminhada de 10 

metros (FARIA et al., 2011). Os participantes foram solicitados a deambularem, em 

uma velocidade natural, uma distância de 14 metros, utilizando calçado confortável e 

dispositivos de auxílio à marcha, se necessário. O tempo gasto para percorrer os 10 
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metros centrais foi registrado com um cronômetro digital de dois dígitos (FARIA et 

al., 2011). Para caracterização da amostra, a velocidade de marcha foi classificada 

como domiciliar (<0,4m/s), comunitária limitada (entre 0,4 a 0,8 m/s) e comunitária 

(>0,8m/s) (BOWDEN et al., 2008). Este teste apresenta adequadas confiabilidade 

intraexaminador (CCI=0,94) e interexaminador (CCI=0,96) e resultados consistentes 

em apenas uma única aplicação (FARIA et al., 2011). 

5.2. Medidas de desempenho 

Para avaliação da habilidade manual, foi utilizado o questionário ABILHAND-

Brasil. A habilidade manual é compreendida como a habilidade de gerir atividades 

diárias que requerem o uso dos membros superiores, independente das estratégias 

envolvidas (BASÍLIO et al., 2017). O ABILHAND-Brasil é um questionário específico 

para indivíduos pós-AVE, contendo 23 questões sobre atividades bimanuais 

(BASÍLIO et al., 2017). O participante foi solicitado a estimar o grau de dificuldade no 

desempenho de cada atividade manual, sem auxílio técnico ou físico e independente 

das estratégias utilizadas, avaliado em uma escala ordinal com três possibilidades 

de escore: fácil (2), difícil (1), impossível (0). Quando o indivíduo não pode estimar a 

dificuldade da atividade porque ele nunca a fez ou não tentou realizá-la nos últimos 

três meses, essa atividade não é pontuada, devendo-se assinalar o ponto de 

interrogação. O ABILHAND-Brasil apresentou valores adequados de confiabilidade 

dos indivíduos (0,91) e dos itens (0,97) (BASÍLIO et al., 2016b), bem como 

confiabilidade teste-reteste (ICC=0,85-0,91) (EKSTRAND et al., 2014). 

A habilidade de locomoção foi avaliada pelo questionário ABILOCO-Brasil. A 

habilidade de locomoção pode ser definida como habilidade do indivíduo de se 

mover de forma eficaz em seu ambiente (CATY et al., 2008). Este questionário 

avalia a habilidade de locomoção por meio de 13 atividades classificadas em uma 

escala de dois níveis (0: impossível; 1: possível). A atividade é classificada como 

não aplicável se não foi realizada desde a ocorrência do AVE (AVELINO, 2016). O 

ABILOCO-Brasil apresentou valores adequados de confiabilidade dos indivíduos 

(0,65) e dos itens (0,95) (AVELINO, 2016).  

Tanto para o ABILHAND como para o ABILOCO, as respostas foram 

submetidas a uma análise online gratuita no site http://www.rehab-scales.org. Essa 
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análise utiliza o modelo Rasch para converter os escores ordinais em uma medida 

linear, em logits, a qual deve ser utilizada. 

5.3. Participação  

A versão brasileira do Assesment of Life Habits 3.1 (LIFE-H 3.1-Brasil) foi 

aplicada para mensurar a restrição na participação (ASSUMPÇÃO et al., 2016). O 

LIFE-H 3.1 Brasil é composto por 77 questões agrupadas em duas subescalas: 

atividades diárias, composto pelas áreas nutrição, condicionamento físico, cuidado 

pessoal, comunicação, moradia e mobilidade; e papéis sociais, composto pelas 

áreas reponsabilidade, relações interpessoais, vida em comunidade, educação, 

emprego e recreação (ASSUMPÇÃO et al., 2016), contemplando amplamente o 

componente participação da CIF (TSE et al., 2013).  

A identificação do nível de realização (sem dificuldade, com dificuldade, 

realizado por um responsável, não realizado ou não se aplica) e do tipo de 

assistência requerida (sem assistência, dispositivo de auxílio, adaptação e/ou 

assistência humana) é feita na avaliação de desempenho em cada uma das 

questões. Através da combinação do nível de realização e do tipo de assistência, o 

desempenho em cada hábito de vida é classificado em uma escala de 0 a 9, onde a 

pontuação zero significa total restrição da participação e nove indica ausência de 

restrição, sendo a atividade diária ou papel social realizado sem dificuldade ou 

assistência. O escore total, por área e por subescala é obtido pela fórmula: (Σ 

pontuações*10)/(número de itens aplicáveis*9), sendo que zero indica total restrição 

na participação e, 10 nenhuma restrição (ASSUMPÇÃO et al., 2016). O LIFE-H 3.1 

apresenta propriedades de medida recomendáveis para aplicação clínica 

(FIGUEIREDO et al., 2010; ASSUMPÇÃO et al., 2015), apresentando adequada 

confiabilidade teste-reteste (escore total - ICC=0,95; subescala atividades diárias – 

ICC=0,96 e subescala papéis sociais – ICC=0,76) (NOREAU et al., 2004), bem 

como validade convergente do escore total (r=0,70), da escala de atividades diárias 

(r=0,76) e de papéis sociais (r=0,43) com questionário Functional Autonomy 

Measurement System (SMAF) (DESROSIERS et al., 2004). 
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ANÁLISE DOS DADOS 

Estatísticas descritivas, com o uso de média e desvio padrão para as 

variáveis quantitativas e frequência para as variáveis categóricas, foram utilizadas 

para caracterização da amostra. Para mensurar a diferença entre os grupos quanto 

limitação na atividade e o nível de restrição na participação social, os indivíduos 

foram agrupados segundo a presença/ausência de sintomas depressivos 

(GDS≥6/<6).  A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Na análise inferencial dos dados, utilizou-se o teste-t de Student para 

grupos independentes, considerando a presença/ausência de sintomas depressivos, 

para avaliar a diferença entre as médias dos escores nas seguintes variáveis: 

limitação na capacidade dos membros superiores (TEMPA) e capacidade de 

locomoção (velocidade de marcha), limitação da habilidade dos membros superiores 

(ABILHAND) e habilidade de locomoção (ABILOCO) e restrição na participação 

social (LIFE-H 3.1 Brasil: subescalas e total). O nível de significância para todas 

análises inferenciais foi de 5%. As análises foram realizadas no programa SPSS for 

Windows, versão 18.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
    * 

RESULTADOS 

7.1. Recrutamento 

Por meio de contatos em centros de reabilitação e acesso a uma relação 

inicial, obtida por meio de listas de pesquisas anteriores, foram identificados 485 

indivíduos. Destes, 47 não atenderam aos critérios de inclusão, pelos seguintes 

motivos: retorno completo da função motora (n=17); déficit cognitivo (n=14); déficit 

visual não corrigido (n=9); outra condição de saúde incapacitante (n=5); hemiparesia 

dupla (n=1) e paresia somente em membros superiores (n=1). Dentre os 438 

indivíduos restantes, não foi possível contato com 198 indivíduos, principalmente 

pelo fato do número de telefone estar incorreto. Adicionalmente, 88 indivíduos 

recusaram a participar do estudo. A recusa está relacionada à: problemas de saúde 

(n=28); falta de interesse (n=24); dificuldade de locomoção (n=15); dificuldade de 

acesso ao local da avaliação (n=15) e ausência de acompanhante (n=6). 

Sendo assim, 152 indivíduos agendaram a avaliação, porém, 48 foram 

excluídos por não comparecerem, apesar de terem previamente confirmado 

presença (n=30), ou por não atenderem aos critérios de inclusão devido a déficit 

cognitivo (n=6), hemiparesia dupla (n=2) e apresentarem, concomitantemente, 

outras condições de saúde incapacitantes (n=5). Cinco participantes não 

completaram os procedimentos de avaliação, sendo, portanto, excluídos. Desta 

forma, 104 indivíduos foram avaliados nesse estudo. 

7.2. Características clínico-demográficas dos participantes 

Dentre os 104 participantes do estudo, a média de idade foi de 58±12 anos, a 

maioria eram homens (59%) e o tempo médio pós-AVE foi de 5,4±5,3 anos. As 

características sociodemográficas e clínicas são apresentadas na tabela 1. 
 

Tabela 1 - Características clínico-demográficas dos participantes 

VARIÁVEL n=109 

Idade (anos), média± (mín-máx) 58±12 (20-83) 

Sexo (homens), n(%) 64 (59) 

Tempo pós-AVE (anos), média±DP (mín-máx) 5,4±5,3 (6-31,7) 

MEEM (0-30), média±DP (mín-máx) 25±4 (13-30) 
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Situação familiar, n (%)      Vive sozinho 

                                                Vive com companheiro(a)/família 

12 (11) 

97 (89) 

Retorno motor – EFM (0-100), média±DP (mín-máx)   70±24 (18-100) 

Escala de depressão geriátrica (0-15) média±DP (mín-máx) 5,6±3,4(0-13,0) 

DP= Desvio padrão; MEEM= Mini-Exame do Estado Mental; EFM= Escala de Fugl-Meyer. 

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

 
Tabela 2. Características dos participantes e comparação entre os grupos (presença e ausência de 

sintomas depressivos), de acordo com limitações na atividade (capacidade e desempenho) e 
restrição na participação.  

 n=104 GDS<6 (n=66) GDS≥6 
(n=38) 

P 

Capacidade    

    TEMPA (s), média (DP) 

    Velocidade de marcha (m/s), média (DP) 

99,6(46,0) 

0,83(0,33) 

103,17 (47,10) 

0,82 (0,36) 

91,26 (42,5) 

0,83 (0,29) 

0,210 

0,898 

Desempenho     

    ABILHAND (logits), média (DP) 

    ABILOCO (logits), média (DP) 

1,05(1,60) 

2,70(1,71) 

1,3 (1,54) 

2,98 (1,63) 

0,66 (1,68) 

2,25 (1,8) 

0,051 

0,037 

Participação     
    LIFE-H 3.1: atividades de vida diária, média 

(DP) 

    LIFE-H 3.1: papéis sociais, média (DP) 

    LIFE-H 3.1: escore total, média (DP) 

7,50(1,37) 

 

6,85(2,13) 

7,20(1,62) 

7,9(1,12) 

 
7,38(1,94) 

7,66(1,35) 

6,86(1,55) 

 
6,07(2,14) 

6,51(1,78) 

0,000 

 
0,002 

0,000 

     

DP= Desvio padrão; TEMPA= Test d'Évaluation des Membres Supérieurs de Personnes Agées; 
GDS= Geriatric Depression Scale; LIFE-H 3.1= Assesment of Life Habits 3.1. 

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 
 

Conforme observado na Tabela 2, indivíduos com sintomas depressivos 

(GDS≥6) apresentam maior restrição na participação, considerando o escore total do 

LIFE-H 3.1, como as subescalas de atividades diárias e papéis sociais. 

Adicionalmente, indivíduos com sintomas depressivos apresentam maior limitação 

na habilidade de locomoção, mensurada por meio do ABILOCO-Brasil. Em 

contrapartida, não foram observadas diferença entre os grupos de indivíduos com e 
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sem sintomas depressivos com relação à limitação na capacidade de locomoção, 

capacidade de membros superiores e habilidade de membros superiores (Tabela 2). 

7.3. Discussão 

O objetivo deste estudo foi comparar as diferenças na limitação na atividade e 

restrição na participação social de indivíduos pós-AVE, considerando a presença e 

ausência de sintomas depressivos. Os resultados indicaram que indivíduos com 

sintomas depressivos apresentaram maior limitação na habilidade de locomoção, 

bem como maior restrição na participação, tanto nos escores total do LIFE-H 3.1, 

quanto nas subescalas de atividades diárias e papéis sociais. 

Indivíduos com sintomas depressivos apresentaram maior restrição na 

participação social, resultado similar ao demonstrado em estudos prévios (FARIA-

FORTINI et al., 2018; SILVA et al., 2016). A maior restrição na participação social de 

indivíduos pós-AVE com sintomas depressivos pode estar relacionada à menor 

percepção de auto eficácia. Em estudo realizado por Robinson-Smith, Johnston e 

Allen (2000) a presença de sintomas depressivos foi associada a uma menor 

percepção de auto eficácia relacionada ao autocuidado. O conceito de auto eficácia 

é descrito como a confiança do indivíduo em sua habilidade para desempenhar uma 

tarefa ou comportamento específico (ROBINSON-SMITH; JOHNSTON; ALLEN, 

2000). A redução da percepção de auto eficácia pode resultar em um menor 

engajamento em atividades cotidianas, e, consequentemente, em uma maior 

restrição na participação social (FARIA-FORTINI et al., 2017). 

A ocorrência de menor habilidade de locomoção, mensurada por meio do 

ABILOCO-Brasil, foi observada entre indivíduos com sintomas depressivos. A 

habilidade de locomoção é uma medida de desempenho, que segundo a CIF, reflete 

a percepção do indivíduo sobre sua habilidade em um contexto de vida real (OMS, 

2003; LEMMENS, 2012). A habilidade de locomoção é um aspecto frequentemente 

reportado como limitado após o AVE (FARIA-FORTINI, et al. 2017). Este achado 

pode ser explicado pela ocorrência de deficiências, tais como sintomas depressivos 

e redução da força muscular (FLANSBJER; DOWNHAM; LEXELL, 2006), bem como 

pela ocorrência de fatores contextuais, tais como barreiras ambientais. Estudo prévio 

reportou a associação entre ausência de sintomas depressivos e maior 

probabilidade de deambulação na comunidade seis meses após a reabilitação 
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(OR=4,16; IC=1,8-9,4; p=0.001) (FERREIRA et al.,2015). Ressalta-se que a 

habilidade de deambulação na comunidade é requerida para realização de diversas 

atividades sociais, tais como gerenciamento financeiro, trabalho e lazer. Este fato é 

corroborado por estudo prévio que indicou que a habilidade de locomoção foi 

responsável por predizer 39% da participação, mensurada por meio do LIFE-H 3.1 

Brasil (FARIA-FORTINI et al., 2018).  

Ressalta-se que tanto a avaliação da participação quanto a mensuração da 

habilidade de locomoção foram realizadas por meio da aplicação de questionários, 

no qual o próprio indivíduo estimou seu nível de participação ou habilidade 

(LEMMENS, 2012). Dessa forma, a presença de sintomas depressivos pode 

interferir no julgamento dos indivíduos no que se refere a suas habilidades, fazendo 

com que elas sejam subestimadas, e consequentemente, seja reportado um nível 

inferior de desempenho. 

Entretanto, não houve diferença entre os grupos quando considerada a 

presença/ausência de sintomas depressivos e a limitação da habilidade manual. 

Uma possível explicação para este achado pode ser a fase de evolução pós-AVE e 

o uso de estratégias compensatórias. Segundo Rozon e Rochette (2015), o indivíduo 

na fase crônica de evolução pós-AVE pode desenvolver estratégias frente à sua 

nova condição de saúde. O processo de adaptação pode iniciar com um período de 

choque pelo fato da mudança do desempenho, seguida da vontade de superar as 

limitações e experimentar novas estratégias e, por fim, aceitar a nova forma de 

realizar as atividades de vida diária (WILLIAMS; MURRAY, 2013). Neste sentido, as 

atividades que envolvem a função manual podem ser realizadas no contexto de vida 

real do indivíduo com a utilização de estratégias compensatórias, tais como o uso da 

mão parética para suporte em atividades bimanuais, enquanto a mão não-parética 

realiza manipulação; uso unimanual durante a realização das atividades de vida 

diária; ou uso de adaptações, tais como dispositivos de auxílio que substituam a 

função da mão parética (WILLIAMS; MURRAY, 2013). 

Segundo a CIF, o construto capacidade corresponde ao nível máximo de 

habilidade de um indivíduo para executar uma tarefa ou ação em um ambiente 

padronizado (OMS, 2003). Neste sentido, na CIF existe uma indicação de que para 

avaliar a capacidade, é necessário um ambiente padronizado para eliminar a 

interferência de fatores ambientais (OMS, 2003; HOLSBEEKE et al., 2009). Neste 
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estudo, não foram encontradas diferenças entre os grupos de indivíduos com e sem 

sintomas depressivos e medidas de capacidade de marcha e função dos membros 

superiores. Estes achados são corroborados por estudos prévios que investigaram a 

relação entre medidas de capacidade e sintomas depressivos (WEAVER et al., 

2013; PARKER et al., 2010). Weaver et al., (2013) investigaram a associação de 

sintomas depressivos e capacidade dos membros superiores, mensurada por meio 

da Arm Motor Ability Test. Estes autores não encontraram relação entre as medidas 

de capacidade e sintomas depressivos (r=-0,10; p=0,275) (WEAVER et al., 2013). 

Em estudo realizado por Parker et al. (2010), com indivíduos com amputação, a 

relação entre medidas de capacidade e desempenho de locomoção foi investigada, 

sendo explorada a influência de variáveis clínicas e demográficas. Os autores 

reportaram que a ocorrência de sintomas depressivos foi um preditor somente da 

redução do desempenho (p=0.003) (PARKER et al., 2010).  Esses achados em 

conjunto indicam que ao avaliar a capacidade, a utilização de um ambiente 

padronizado pode favorecer a motivação, concentração e habilidade de resolução de 

problemas do paciente, reduzindo desta forma o impacto dos sintomas depressivos.  

 O ponto forte deste estudo é a inclusão de indivíduos com diferentes 

níveis de funcionalidade. Porém, os participantes foram recrutados na comunidade e 

apresentam elevado nível de funcionalidade, com média de velocidade de marcha 

que indica deambulação comunitária (>0,8m/s). Desta forma, os achados deste 

estudo só podem ser aplicados a indivíduos com características similares. 
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CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo indicaram que indivíduos com sintomas 

depressivos apresentaram maior limitação na habilidade de locomoção, bem como 

maior restrição na participação, tanto nos escores total do LIFE-H 3.1, quanto nas 

subescalas de atividades diárias e papéis sociais. A presença de sintomas 

depressivos pode interferir no julgamento dos indivíduos no que se refere a suas 

habilidades no contexto de vida real, fazendo com que esses indivíduos tenham um 

menor engajamento em atividades cotidianas. A ocorrência de sintomas depressivos 

deve ser considerada no planejamento de intervenções de reabilitação e elaboração 

de políticas públicas direcionadas a melhorar a atividade e participação social de 

indivíduos pós-AVE. 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFMG 
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ANEXO B - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO        Nº_________ 

Investigadores: Iza de Faria-Fortini  

Orientadora : Profª. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela 

TÍTULO DO PROJETO 

PREDITORES DA RESTRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM HEMIPARÉTICOS 

INFORMAÇÕES 

 Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa que tem como objetivo 
analisar o desempenho em testes e tarefas funcionais em pessoas que sofreram acidente vascular 
encefálico (‘derrame’). Este projeto será desenvolvido como tese de doutorado no programa de pós 
graduação em Ciências da Reabilitação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. 

DESCRIÇÃO DOS TESTES A SEREM REALIZADOS 

Inicialmente, serão coletadas informações para a sua identificação, além de alguns 

parâmetros clínicos. Para garantir o seu anonimato, serão utilizadas senhas numéricas. Assim, em 

momento algum haverá divulgação do seu nome.  

 A forma como você realiza atividades cotidianas será medida através da realização de testes 
de força muscular, coordenação, demonstração de execução de atividades cotidianas e 
questionários sobre a execução destas tarefas em seu dia-a-dia. A duração máxima da avaliação é 
de três horas, sendo que serão realizados intervalos para repouso.  

RISCOS 

 Você poderá sentir dores musculares durante e após os testes, pois os testes exigem um 
esforço físico maior do que aquele que você realiza no seu dia a dia. Para minimizar a ocorrência 
deste desconforto, será realizado um período de descanso entre as medidas.  

BENEFÍCIOS 

 Os resultados obtidos irão colaborar com o conhecimento científico, podendo estabelecer 
novas propostas de avaliação de indivíduos que tenham a mesma doença que você. 

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/ LIBERDADE PARA SE RETIRAR  

 A sua participação é voluntária e você tem o direito de se recusar a participar por qualquer 
razão e a qualquer momento. 

GASTOS FINANCEIROS 

 Os testes, e todos os materiais utilizados na pesquisa não terão custo para você. 

USO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 Os dados obtidos no estudo serão para fins de pesquisa, podendo ser apresentados em 
congressos e seminários e publicados em artigo científico; porém, sua identidade será mantida em 
absoluto sigilo.  
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DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu,__________________________________________________________ li e entendi toda 

a informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos satisfatoriamente 

explicados. Tive tempo, suficiente, para considerar a informação acima e, tive a oportunidade de tirar 

todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, de agora ou 

mais tarde, discutir qualquer dúvida que venha a ter com relação à pesquisa com: 

Iza de Faria-Fortini: (0XX31) 9137-2995 

Profª. Dra. Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela (0XX31) 3409-4783 

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo em participar 
deste estudo. 

 

_________________________________                    _______________   

 Assinatura do Participante                                                      Data 

 

________________________________                    _______________   

 Assinatura do Acompanhante                                                  Data 

 

_________________________________                    _______________ 

 Assinatura do Pesquisador Responsável                                Data 

 

Comitê de Ética em Pesquisa / UFMG: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II - 2º 

andar – Sala 2005. CEP: 31270-901 – BH – MGTelefax: (31) 3409-4592       E-mail: coep@prpq.ufmg.br 

 

mailto:coep@prpq.ufmg.br

