
Introdução Resultados

Os idosos após AVE apresentam declínio

cognitivo e comprometimento na capacidade

funcional, além de dependência para realizar

atividades instrumentais e de vida diária. A dor

além de colaborar com a piora da funcionalidade,

afeta diretamente a qualidade de vida dos idosos.

Há a necessidade de um acompanhamento

contínuo para estes idosos, além de uso de

medicamentos e fisioterapia para a melhora da

dor e da funcionalidade.

Conclusão

Estudo transversal onde avaliou-se idosos,

cadastrados na Estratégia de Saúde da Família

após AVE, com idade maior ou igual a 60 anos de

ambos os sexos (estudo aprovado pelo CEP de

protocólo 08021219.1.0000.5020). Utilizou-se o

MEEM para avaliação cognitiva, BOMFAQ para

avaliação funcional, Escala numérica e de Faces e

Algometria para avaliação da dor. Resultados: 50

idosos, maioria homens 72,0% (36), idade entre

70-79 anos 36,0% (18), analfabetos 50,0% (25).

Diabéticos, 32,0% (16), 80,0% (40) são

hipertensos e 40,0% (20) estão com sobrepeso,

34,0% (17) tiveram 2 ou mais episódios de AVE,

78,0% (39) estão abaixo na nota de corte do

MEEM (maior ou igual a 20) com grave déficit

cognitivo. Os idosos relataram muita dificuldade

em realizar as atividades como: fazer a limpeza de

casa 74,0%(37) e 58,0% (29) relataram muita

dificuldade em andar no plano. 72,0% (36) sentem

dor e classificam a intensidade entre moderada a

forte 60,0%(30); os locais referidos de dor são:

perna 16,0% (8); joelho 10,0%(5) e coluna lombar

14,0%(7); 44,0%(22) fazem uso de medicamento

para dor.
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A tabela 1 destaca os principais fatores de risco nesta

população idosa. Nesta amostra temos idosos com mais de

4 episódios de AVE, impactando fortemente na

funcionalidade e no desenvolvimento de incapacidades e

imobilidade. Faz-se necessário tratar e cuidar dos fatores de

risco não modificáveis, principalmente a hipertensão arterial

sistêmica dos idosos da cidade de Coari.
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Tabela 1. Principais fatores de risco para o AVE.

Objetivo 

O acidente vascular encefálico (AVE) gera um

alto índice de déficits na funcionalidade motora e

cognitiva impactando diretamente na vida cotidiana

do indivíduo, visto que, gera dificuldade no

desempenho das atividades diárias. Em idosos o

AVE é ainda mais grave, pois as funções

cognitivas e funcionais já são comprometidas

devido ao processo natural de envelhecimento

levando o idoso a instabilidade da funcionalidade

motora e risco a saúde. 1

Caracterizar e avaliar o comprometimento cognitivo

e funcional em idosos após acidente vascular

encefálico (AVE) em Coari-Amazonas.


