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AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS DE INDIVÍDUOS QUE SOFRERAM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
  
 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado por um distúrbio neurológico. Os 
danos e comprometimentos causados após o AVE dependem do local e extensão da 
lesão cerebral, podendo desencadear sequelas cognitivas que afetam o funcionamento 
mental, implicando em déficits nas habilidades de perceber, lembrar, raciocinar e 
produzir respostas às solicitações e estímulos externos. As pessoas acometidas pelo 
AVE sofrem com os declínios cognitivos que envolvem, principalmente a atenção e a 
memória. 
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Os achados evidenciaram o comprometimento cognitivo na atenção alternada e sustentada em 
indivíduos após o AVE, pois estes obtiveram pontuações inferiores e levaram maior tempo para 
execução do Trail Making Test em relação ao grupo controle.  

O objetivo do presente estudo foi avaliar as funções cognitivas e comparar o 
desempenho de indivíduos que sofreram acidente vascular encefálico com o 
desempenho de indivíduos saudáveis nos instrumentos de avaliação, identificando 
possíveis déficits. 

 

Trata-se de um estudo transversal com 89 indivíduos, sendo 43 do grupo AVE e 46 do 
grupo controle. Todos os participantes responderam ao questionário sociodemográfico, 
Trail Making Test e a Figura Complexa de Rey-Osterrieth. Devido à distribuição 
paramétrica foi utilizado o Test T de Student. Os dados foram analisados no programa 
SPSS, versão 22.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo nº063/15, CAAE: 
42276214.9.0000.006 e pelo Conselho de Ética do Instituto Emilio Ribas de doenças 
infecciosas, CAAE: 86379218.6.1001.0061, parecer de nº 714.300. 

 

 

Os resultados destacaram que houve diferenças significativas na atenção sustentada, alternada e 
memória de longa duração, sinalizando déficits cognitivos na população que sofreu AVE. Estudar 
sobre o funcionamento cognitivo após o acidente vascular encefálico é essencial para que políticas 
públicas sejam criadas tanto de modo preventivo quanto para oferecer os cuidados necessários. 

 

 

Uma hipótese levantada para 
a não diferença encontrada 
no teste da Figura Complexa 
de Rey-Osterrieth é a 
correção ser baseada na 
idade, não considerando a 
escolaridade. Esse fato pode 
ser observado quando 
realizada a correlação de 
Spearman entre o 
desempenho da Figura de 
Rey e escolaridade de todos 
os participantes, onde, 
quanto maior a escolaridade 
melhor o desempenho, 
independente da idade e do 
grupo a que pertenciam.  
 


