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AVALIAÇÃO:

Função Cognitiva

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ⭢ rastreio cognitivo.

↪Pontuação máxima do MoCA: 30 pontos, quanto maior a pontuação melhor

o desempenho.

↪ Ponto de corte para o teste: 26 pontos, considerado função cognitiva

normal.

Qualidade De Vida

Escala (EQVE-AVE) ⭢ avalia o impacto do AVE na qualidade de vida.

↪Escore total de 49 a 245 pontos, quanto maior a pontuação, melhor a QV.

↪Baixa QV (escores inferiores a 60%  (147 pontos da pontuação máxima) 

Análise de Dados:

- mediana (mínimo – máximo) por meio de tabelas

OBJETIVO

Identificar o desempenho cognitivo e a qualidade de vida em pacientes pós

AVE, através do teste MoCA e da escala de qualidade de vida (EQVE-

AVE).

MATERIAL E MÉTODOS

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma síndrome que causa

deficiências sensório-motoras e cognitivas, que estão relacionadas à

limitação de atividade e diminuição na participação social. Estudos

sugerem que mais de 65% dos pacientes pós-AVE apresentam

comprometimento do desempenho cognitivo e uma diminuição da

capacidade para realizar as atividades básicas e instrumentais da vida

diária, e consequentemente uma piora da percepção da qualidade de vida

(COSTA, SILVA, ROCHA, 2011; CAMPOS et al., 2012).

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Tabela 1 – Caracterização da amostra.

Indivíduo Sexo Idade (anos) Escolaridade Ocupação Classificação Tempo de diagnóstico Doenças Associadas

P1 M 70 Fundamental incompleto Aposentado Isquêmico 1 ano HAS

P2 M 63 Fundamental incompleto Aposentado Não definido 2 anos HAS; Diabetes

P3 F 76 Fundamental incompleto Aposentado Isquêmico 7 meses HAS

P4 M 57 Fundamental incompleto Pensionista Isquêmico 8 anos HAS

P5 F 44 Fundamental completo Manicure Isquêmico 4 meses HAS

P6 F 59 Fundamental incompleto Do lar Isquêmico 7 anos Osteoporose

P: Paciente; F: feminino; M: masculino; HAS: Hipertensão arterial sistêmica.

- 6 pacientes com diagnóstico médico de AVE.

Os resultados do presente estudo sugerem um deterioração do desempenho cognitivo e uma baixa qualidade de vida em indivíduos pós AVE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 2 – Pontuação total da  escala EQVE- AVE

Em relação aos resultados do teste MoCA, todos os participantes obtiveram pontuação abaixo do escore previsto (26 pontos), indicativo de uma diminuição do

desempenho cognitivo (Figura 1). Os resultados obtidos através da EQVE-AVE mostram que 66,66% dos participantes apresentaram pontuação abaixo de 147

pontos, o que sugere baixa percepção da QV (Figura 2).

Figura 1 – Pontuação individual do teste MoCA


