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Resumo
O acidente vascular encefálico (AVE) é considerado uma das principais causas neurológicas de morte e incapacidade do Brasil, 
estando associado a déficits cognitivos. Neste estudo objetivou-se comparar o desempenho cognitivo de pessoas com AVE 
segundo o hemisfério e artéria afetada, por meio de instrumentos neuropsicológicos. Participaram 30 pessoas entre 24 e 60 
anos. Realizou-se comparação de média segundo o hemisfério e a artéria afetada. Observou-se diferença significativa entre o 
hemisfério lesionado e habilidade de alternância, span auditivo, visuoconstrução, fluência verbal léxica e semântica e compreen-
são verbal. Diferenças significativas foram encontradas nas atividades de atenção seletiva, abstração, nomeação, fluência verbal 
fonética, compreensão verbal, praxia visuoconstrutiva e desempenho mnemônico segundo artéria afetada. Conclui-se que os 
prejuízos cognitivos estão mais associados a lesão no hemisfério esquerdo e artéria cerebral média, porém deve-se considerar a 
singularidade da avaliação psicológica e a necessidade de maiores estudos.
Palavras-chave:Avaliação Neuropsicológica, Funções Cognitivas, Acidente Vascular Encefálico, Hemisférios Cerebrais, Artérias 
Cerebrais.

Cognitive performance of individuals that suffered stroke

Abstract
Stroke is considered one of  the main neurological causes of  death and disability in Brazil, being associated with cognitive 
deficits. This study aimed to compare the cognitive performance of  people with stroke according to the affected hemisphere 
and artery, using a neuropsychological instrument. Thirty people between 24 and 60 years old who responded to psychological 
instruments participated. Mean comparison was made according to the hemisphere and the affected artery. Significant differ-
ence was observed between injured hemisphere and alternating ability, auditory span, visuoconstruction, lexical and semantic 
verbal fluency and verbal comprehension. Significant differences were found in the activities of  selective attention, abstraction, 
naming, phonetic verbal fluency, verbal comprehension, visuoconstructive praxis, and mnemonic performance according to the 
affected artery. It is concluded that cognitive impairment is more associated with left hemisphere and middle cerebral artery 
injury, but the uniqueness of  psychological assessment and the need for further studies should be considered.
Keywords: Cognitive Functions, Stroke, Cerebral Hemispheres, Cerebral Arteries.

Desempeño cognitivo de individuos que sufrieron accidente cerebrovascular

Resumen
El accidente cerebrovascular se considera una de las principales causas neurológicas de muerte y discapacidad en Brasil, ya que se 
asocia con déficits cognitivos. Este estudio tuvo como objetivo comparar el rendimiento cognitivo de las personas con accidente 
cerebrovascular de acuerdo con el hemisferio y la arteria afectados, utilizando un instrumento neuropsicológico. Participaron 
treinta personas entre 24 y 60 años que respondieron a instrumentos psicológicos. La comparación media se realizó según el 
hemisferio y la arteria afectada. Se observó una diferencia significativa entre el hemisferio lesionado y la capacidad alterna, la 
capacidad auditiva, la construcción visual, la fluidez verbal léxica y semántica y la comprensión verbal. Se encontraron dife-
rencias significativas en las actividades de atención selectiva, abstracción, nomenclatura, fluidez verbal fonética, comprensión 
verbal, praxis visuoconstructiva y rendimiento mnemónico según la arteria afectada. Se concluye que el deterioro cognitivo está 
más asociado con el hemisferio izquierdo y la lesión de la arteria cerebral media, pero se debe considerar la singularidad de la 
evaluación psicológica y la necesidad de más estudios.
Palabras clave: Evaluación Neuropsicológica, Funciones Cognitivas, Accidente Cerebrovascular, Hemisferios Cerebrales, Las 
Arterias Cerebrales.
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introdução

O acidente vascular encefálico (AVE) é conside-
rado uma das três principais causas neurológicas de 
morte e incapacidade, ao lado do traumatismo cranioen-
cefálico e a demência. É identificada como a principal 
causa de morte no Brasil, a segunda, no mundo e con-
siderado uma disposição de um déficit neurológico 
focal, repentino e não convulsivo determinado por 
uma lesão cerebral secundária a um mecanismo vascu-
lar e não traumático (Tsivgoulis et al., 2018). Trata-se de 
uma manifestação que resulta da restrição de irrigação 
sanguínea ao cérebro ou rompimento de vasos, muitas 
vezes de origem arterial - espasmos, isquemia, hemor-
ragia e trombose (Edward et al., 2013). 

Cerca de 88% dos AVE são causados por um 
baixo fluxo sanguíneo cerebral (isquemia), e o restante 
por hemorragias (Altum, Aydin, & Algin, 2018). O AVE 
isquêmico (AVEI) é o tipo mais comum e caracteriza-se 
por uma diminuição do fluxo sanguíneo em uma deter-
minada área do encéfalo causada por uma obstrução 
de uma artéria ou diminuição do fluxo sanguíneo de 
origem hemodinâmica. O AVE hemorrágico (AVEH) 
engloba situações em que os vasos sanguíneos se enfra-
quecem, se rasgam ou se rompem, e o sangue extravasa 
os tecidos circundantes, danificando-os (Cassella & 
Jagoda, 2017). 

A literatura aponta que indivíduos acometidos 
por AVE seguem, normalmente uma rotina de inter-
venção e tratamento de acordo com o seu tipo e a sua 
causa. Habitualmente é necessário tanto um tratamento 
cirúrgico e clínico (medicamentoso e multidisciplinar) 
quanto um tratamento de reabilitação com o intuito de 
restabelecer incapacidades e disfunções ou, até mesmo, 
minimizar os déficits adquiridos, a fim de que as altera-
ções cognitivas e/ou motoras não se estabilizem, o que 
se denomina sequela. Estas limitações têm uma maior 
propensão a inviabilizar que estes indivíduos retornem 
de forma eficaz suas atividades laborais, estudantis e 
sociais, e necessitem de cuidados especiais (Gradljevec, 
Papez, Kos, & Plaskam, 2015; Jokinen et al., 2015; Wolf, 
& Rognstad, 2013). 

As seqüelas variam de acordo com a área afetada 
(hemisfério e artéria), a idade, a extensão da lesão, as 
condições de atendimento e a possibilidade do paciente 
em aderir aos processos terapêuticos (Wong et al., 2015), 
e sua evolução pode se dar mesmo após decorrido 

um tempo do AVE (Jokinen et al., 2015). Alterações 
no hemisfério esquerdo normalmente desencadeiam 
afasias, apraxias ideomotoras e ideacionais, alexia por 
números, baixa discriminação direita/esquerda, len-
tidão em organização e desempenho; e mais déficits 
em testes verbais (Brownsett et al., 2014). A lesão no 
hemisfério direito pode ocasionar alteração visuoes-
pacial, heminegligência, alteração da imagem corporal, 
apraxia de vestuário, apraxia de construção, ilusões de 
abreviamento de tempo e baixa organização e desem-
penho (Edwards, Jacova, Sepehry, Pratt, & Benavente, 
2013); maior dificuldade nas tarefas visuais; alterações 
emocionais, sobretudo em indivíduos com comprome-
timento em território da artéria cerebral média direita 
(Davidescu, Sasu, & Buraga, 2017).

As disfunções cerebrais também podem ser deli-
mitadas pela artéria afetada (Wong et al., 2015). Estudos 
de neuroanatomia revelam que um AVE que acomete 
a artéria cerebral anterior é caracterizado por confusão 
mental, afasia, hemiplegia contralateral, hemianestesia 
contralateral e pode haver apraxia de marcha, reflexo 
de sucção, reflexos de preensão e incontinência uri-
nária. Lesões na artéria cerebral média ou são fatais, 
ou podem provocar estado de coma, hemianopsia, 
hemiplegia, hemianestesia, afasia e agnosia visual e 
na artéria. As cerebrais posteriores são representadas 
por hemianopsia, afasia, agnosia visual, alexia, hemi-
plegia e hemianestesia e, muitas vezes, esses sintomas 
podem ser passageiros (Machado, 2013; Gazzaniga, 
Magnun, & Ivry, 2006). Sohlberg e Mateer (2009) des-
crevem ainda, que entre as principais dificuldades que 
surgem logo após o rompimento da artéria cerebral 
média está: a alteração na marcha, paralisia ou paresia 
do membro superior, deficiências sensoriais tácteis no 
membro contralateral e defeitos visuais envolvendo o 
campo visual contralateral. Lesões na artéria cerebral 
posterior são relativamente raras e podem ocasionar 
deficiências de memória e síndromes de AVE talâ-
mico. Em consequência, podem resultar em graves 
deficiências de atenção e memória, confabulação, falta 
de espontaneidade, apatia, afeto deprimido e distúr-
bios no movimento dos olhos.

Davidescu et al. (2017), em pesquisa realizada com 
268 indivíduos vítimas de AVEI, tiveram como objetivo 
avaliar alterações sociais, cognitivas e fatores de risco. 
Para tanto, Utilizaram os instrumentos: Mini Exame 
de Estado Mental (MEEM), Sunderland Clock Test e o 
Inventário de Depressão de Beck. Identificaram, neste 
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estudo, que a maioria dos participantes apresentaram 
disfunções executivas em lesão em artéria cerebral 
média à esquerda e também desenvolveram depressão; 
em relação aos fatores de risco, identificaram também 
hipertensão, dislipidemia, alcoolismo e tabagismo. 
Concluíram que a prevenção primária de AVE, detec-
ção precoce de fatores de risco e o tratamento correto 
podem estar associados a melhor qualidade de vida dos 
pacientes e um maior conforto aos cuidadores. 

O AVE pode proporcionar alterações motoras e/
ou cognitivas, implicando a necessidade de realização 
de uma avaliação neuropsicológica (ANP). A ANP tem 
como propósito examinar os déficits associados aos 
danos cerebrais para, posteriormente, indicar a melhor 
terapêutica e possibilidade de intervenções e reabilita-
ção cognitiva assim como orientação para reinserção 
social (Wong et al., 2015).

Rajtar-Zembaty et al. (2015), em um estudo divi-
diram em dois grupos (afásicos e não afásicos) 43 
pacientes, vítimas de AVEI e demonstraram, após o 
MEEM, teste do Desenho do Relógio e o Trail Making 
Test, que os pacientes afásicos apresentaram maior 
dificuldade na flexibilidade cognitiva. Os autores con-
cluíram que esta disfunção executiva específica pode 
influenciar negativamente no bom funcionamento do 
processo de reabilitação.

Wong et al. (2013) descrevem em sua pesquisa 
realizada através três protocolos que eram compostos 
por testes neuropsicológicos, com 50 indivíduos com 
AVE e 50 indivíduos controle. Um protocolo era execu-
tado em 60 minutos e havia os seguintes testes: Category 
Fluency test, Symbol-Digital Modallities Test, Modified Boston 
Naming Test, Figura Complexa de Cópia e Evocação e o 
Hong Kong List Learning Test. O protocolo de 30 minu-
tos era composto por Category Fluency test, Symbol-Digital 
Modallities Test e Hong Kong List Learning Test, já o proto-
colo de cinco minutos era aplicado o MEEMe Montreal 
Cognitive Assessment, Hong Kong version. Foi identificado 
que os três protocolos são válidos e confiáveis para a 
avaliação cognitiva de pacientes com AVE. Os autores 
Ressaltam a importância das padronizações e estudos 
metodológicos de instrumentos específicos tanto cultu-
ralmente quanto relacionados à patologia.

Rinne et al. (2013) realizaram uma pesquisa em 
Londres, com teste e análise de exame de neuroimagem. 
Avaliaram a habilidade atentiva com o Attention Network 
Test de pacientes com AVE, em virtude da localização 
cerebral. Identificaram que a maioria dos indivíduos 

com lesões nas regiões fronto-parietal direita tiveram 
maior comprometimento nessa habilidade. Concluíram 
que o resultado implica potencialmente no norteio do 
programa terapêutico. 

Ao analisar os artigos disponíveis, principalmente 
em nível nacional, nota-se a escassez de estudos que 
comparem o desempenho cognitivo de paciente com 
AVE por meio de instrumentos neuropsicológicos. 
Dessa forma, o presente artigo objetiva trazer uma aná-
lise do desempenho cognitivo de pacientes vítimas de 
AVE, considerando variáveis como hemisfério e artéria 
afetada. Estes dados auxiliarão no esclarecimento das 
estruturas cognitivas associadas às alterações observa-
das e sua possível evolução e reabilitação. 

método

Participantes
Participaram do estudo 30 pacientes com diagnós-

tico médico de AVE em atendimento ambulatorial para 
reabilitação neurológica da região Centro- Oeste do 
Brasil. A amostra é não probabilística, e o critério foi a 
acessibilidade. Os critérios de inclusão foram: a) idade 
entre 18 e 60 anos; b) ter diagnóstico de AVE; c) estar 
em tratamento de reabilitação neurológica no centro 
de reabilitação; d) ter mais de quatro anos de escola-
ridade; e) ter mais de seis meses de lesão. Os critérios 
de exclusão foram apresentar: a) lesão grave e compro-
metimento no nível de consciência; b) lesão encefálica 
bilateral, c) alteração comportamental que inviabiliza a 
execução da avaliação; d) sequela grave na compreensão 
da linguagem.

Para constituir a amostra foi solicitado à institui-
ção o banco de dados de pacientes dos últimos três 
anos (2015 a 2017). Após a análise documental, todos 
os pacientes que atenderam ao critério de inclusão 
foram convidados a participar do estudo. Todos acei-
taram e nenhum participante contemplou os critérios 
de exclusão. 

Instrumentos 
Foram utilizados testes neuropsicológicos e 

funções cognitivas avaliadas para o estudo com a fina-
lidade de cumprir seu objetivo, e teve como base a 
literatura na área (Gazzaniga et al., 2006; Machado, 
2013). Contudo, por tratar-se de funções complexas 
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e que se inter-relacionam, muitas vezes, um mesmo 
instrumento pode ser utilizado para avaliar diferen-
tes funções. Sendo então utilizados neste estudo os 
seguintes instrumentos: Escala Wechsler de Inteli-
gência para Adultos (WAIS); Teste de nomeação de 
Boston (BNT); Teste do desenho do relógio (TDR); 
Figura Complexa de Rey (FCR); Teste de Aprendi-
zagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT); Teste de 
Trilhas Coloridas (TTC) (Strauss, Sherman & Spreen, 
2006; Lezak, 1995). A Tabela 1 descreve a principal 
função avaliada por cada instrumento.

Em seguida, descreve-se a aplicação de cada ins-
trumento utilizado nesta pesquisa: 

a) Teste de Trilhas Coloridas (TTC), Forma 1 e 2 
– é fornecido ao participante duas folhas respos-
tas, que, em um primeiro momento, deverá ligar 
somente um número no outro e,em segundo 
momento, deverá alternar números por cores.O 
participante deverá ter agilidade. Este instrumento 
visa avaliar a atenção seletiva, a atenção alternada e 
a flexibilidade mental (Rabelo et al., 2010).

b) Subteste Dígitos da Escala de Inteligência Wechsler 
para Adultos– 3ª edição (WAIS-III) – neste subteste 

o participante deverá repetir os números da mesma 
forma que o examinador o fizer, depois o exami-
nar fala outra sequência de números e solicita que 
o examinando repita de forma inversa. Este ins-
trumento pode ser avaliado a atenção seletiva e a 
memória de trabalho (Wechsler, 1981).

c) Subteste Semelhanças da Escala de Inteligência 
Wechsler para Adultos– 3ª edição (WAIS-III) – o 
examinador falará duas palavras e o participante 
deverá informar qual a semelhança entre as pala-
vras. Já neste subteste é possível avaliar a abstração 
do participante (Wechsler, 1981).

d) Teste Blocos de Corsi – o examinador mostra ao 
participante uma sequência de cubos em uma tábua 
de madeira e em seguida pede para que o mesmo 
repita, em outro momento o examinador mos-
tra outra sequência de cubos, mas o participante 
deverá realizar de forma inversa. Este instrumento 
avalia a capacidade de atenção seletiva, memória de 
trabalho e a percepção visuoespacial (Orsini, Pas-
quadibisceglie, & Picone, 2001).

e)  Boston Naming Test – o examinador mostra ao parti-
cipante algumas figuras solicitando o nome de cada 

Tabela 1. 
Descrição das funções cognitivas e os respectivos testes neuropsicológicos utilizados para a avaliação.
Função
Neuropsicológica Teste Subteste/Item

Atenção e 
Função executiva

TTC Completo
WAIS-III Dígitos/Semelhanças

Blocos de Corsi Completo
Linguagem BNT Completo

FAS Completo
Categoria Animais

Token Test Completo
Percepção Reconhecimento Visual Fig. Simples e Complexas

Teste dos sinos Completo
Praxia FCR Cópia

Teste de imitação de gestos Manuais
TDR Completo

Memória RAVLT Completo
FCR Evocação
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uma delas, sendo assim possível avaliar a habilidade 
de nomeação (Ivnik et al., 1996).

f) Fluência Fonética (FAS) e Fluência Semântica de 
Animais – no primeiro teste é informado ao par-
ticipante que ele deverá falar o máximo de pala-
vras que conseguir com as letras solicitadas em um 
minuto cada uma delas. Já no segundo teste o exa-
minador solicita ao participante que fale o máximo 
de animais que conseguir em um minuto. Neste 
teste pode-se verificar a capacidade de fluência lexi-
cal e semântica (Tombaugh et al., 1999).

g) Figura Complexa de Rey – na etapa da cópia o parti-
cipante deverá copiar a figura que será apresentada, 
já na etapa da evocação solicita que o examinando 
evoque a figura que lhe foi apresentada. Neste ins-
trumento avalia-se a habilidade de planejamento, 
praxia visuoconstrutiva, percepção visuoespacial e 
perseveração (Oliveira, & Rigoni, 2010).

h)  Token Test – é apresentado alguns tokens de dife-
rentes formas, solicitando que o participante rea-
lize alguns comandos simples e outros complexos. 
Neste teste é possível identificar a habilidade de 
compreensão auditiva (De Renzi, & Vignolo, 1962).

i) Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey 
(Rey Auditory-Verbal Learning Test – RAVLT): em um 
primeiro momento é solicitado que o participante 
repita 15 palavras (lista A) por cinco vezes, depois 
é mostrado uma nova lista (lista B) e o mesmo 
deverá repeti-la espontaneamente, em seguida, é 
informado que o participante deverá repetir a pri-
meira lista novamente e após 20 minutos, deve evo-
car lista A, espontaneamente; por fim, é mostrada 
uma lista de reconhecimento com 50 palavras, e o 
participante deve reconhecer as palavras da lista A. 
Este teste avalia a habilidade de memória auditiva 
de curto e longo prazo e reconhecimento de infor-
mações auditivas (Malloy-Diniz et al., 2000; Malloy-
-Diniz et al., 2007).

j) Teste dos Sinos – o examinando designa ao partici-
pante para que ele marque todos os sinos da folha 
de resposta, ignorando assim os estímulos distra-
tores, sendo assim possível avaliar a capacidade de 
organização, busca visual e atenção seletiva (Gau-
thier, Dehaut, & Joanette, 1989).

k) Teste do desenho do relógio (TDR) – o partici-
pante deverá desenhar um relógio com todos os 

números e marcar 11 horas e 10 minutos. Este teste 
verifica-se a capacidade de praxia visuoconstrutiva, 
percepção visuoespacial e planejamento (Royall et 
al.,1998).

l) Teste de imitação de gestos – o examinador realiza 
alguns gestos manuais e solicita que o participante 
faça da mesma forma do examinador. Com este 
teste é viável avaliar a habilidade práxica ideomo-
tora (Bergés, & Lézine,1987).

m) Reconhecimento visual – o examinando escolhe 
aleatoriamente algumas figuras e solicita o exami-
nando que identifique cada uma delas. Sendo assim, 
é possível verificar a capacidade percepto-visual do 
participante.

Procedimento
A coleta de dados e aplicação dos instrumentos 

aconteceu em um ambiente controlado sem interferên-
cia externa, sendo utilizado o mesmo ambiente para 
todos os participantes. Após a aprovação no Comitê de 
Ética (protocolo nº 18574113.0.0000.0037), seleciona-
ram-se os pacientes. O Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido foi devidamente apresentado e assinado 
por eles. Foram realizadas três sessões de 60 minutos 
com cada participante, no consultório de Psicologia. 
Na primeira sessão, foi realizada a anamnese e aplicação 
dos seguintes testes: Teste dos sinos, Teste do Desenho 
do Relógio (TDR), Fluência Fonética (FAS), Fluência 
Semântica de animais e Teste de imitação de gestos. Na 
segunda sessão, foram aplicados o Teste de nomeação 
de Boston, Teste de Trilhas Coloridas, subteste Seme-
lhanças da escala de Wechsler de Inteligência para 
adultos e também o teste de reconhecimento visual. Na 
última sessão, foram aplicados o teste de Aprendiza-
gem Auditivo-Verbal de Rey, Figura Complexa de Rey, 
subteste Dígitos da escala de Wechsler de Inteligência 
para adultos. 

Análise de dados
Os dados foram analisados por meio do pacote 

estatístico SPSS versão 22.0 para Windows. Foram rea-
lizadas estatísticas descritivas (médias e desvio padrão) e 
comparação de média. Apesar de os dados obedeceram 
uma distribuição normal (todas as variáveis analisadas 
apresentaram p ≥ 0.05 no teste de Kolmogorov-Smir-
nov para estudo da normalidade por meio da assimetria 
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e curtose), em função do tamanho da amostra e a fim de 
poder se realizar comparação entre grupos, foi utilizada 
a técnica não paramétrica U de Mann Whithney para 
teste de hipótese entre a pontuação nos instrumentos 
segundo hemisfério e artéria. O intervalo de confiança 
adotado foi de 95%, ou seja, p ≤ 0.05. Desta forma, 
para as variáveis cujo valor p foi igual ou inferior a 
0,05 foram encontradas diferenças significativas. Ainda 
assim, para cálculo do tamanho do efeito da amostra foi 
utilizado o d de Cohen. Os valores de d entre 0,20–0,30 
indicam um pequeno efeito. Entre 0,40 a 0,70 um efeito 
médio e igual ou maior que 0,80 um efeito grande.

resultados

Dos 30 participantes do estudo, 24 (80,0%) tive-
ram AVE do tipo isquêmico e seis (20,0%) AVE do tipo 
hemorrágico. Além disso, o hemisfério mais afetado foi 
o esquerdo, com 66,7% dos participantes, índice duas 
vezes maior que o encontrado para o hemisfério direito 
(33,3%). A artéria média mostrou-se com uma maior 
incidência (83,3%) em comparação com a artéria ante-
rior (13,3%) e posterior (3,3%).

Análise do desempenho cognitivo segundo 
hemisfério

A Tabela 2 apresenta os dados comparativos entre 
os desempenhos segundo o hemisfério, assim como a 
descrição da porcentagem de participantes que apresen-
taram dificuldade grave ou desempenho insatisfatório 
nos testes neuropsicológicos segundo os critérios de 
correção qualitativa.

Entre eles o subteste Dígitos da bateria WAIS-III 
(p = 0). Pacientes com lesão de hemisfério esquerdo 
apresentaram maior dificuldade na retenção de estímu-
los auditivos (span auditivo) do que os pacientes com 
lesão no hemisfério direito. 

Na linguagem, observou-se diferença significativa 
nos seguintes testes em relação aos hemisférios lesiona-
dos: FAS (p = 0), Fluência de Animais (p =. 015) e Token 
Test (p = .002). Contudo, a análise do d de Cohen para 
o tamanho do efeito da amostra indica um efeito entre 
moderado e alto. Isto pode indicar uma influência da 
amostra sobre os dados obtidos.

No teste FAS, em que se avalia a fluência ver-
bal fonética, detectou-se uma maior dificuldade em 

indivíduos com lesão no hemisfério esquerdo (M = 
4.75; DP = 7.66) quando comparados aos com lesão no 
hemisfério direito (M = 22.50; DP = 16.02), e 75% dos 
participantes com lesão no hemisfério esquerdo tive-
ram dificuldade grave, segundo a tabela normativa, e 
nenhum participante com lesão do hemisfério direito 
apresentou essa intensidade de prejuízo. A maioria dos 
participantes com comprometimento no hemisfério 
esquerdo também revelaram maior prejuízo, tanto na 
fluência semântica, quanto na compreensão verbal.

Ainda na análise da habilidade da linguagem a 
capacidade de compreensão verificada por meio do 
Token Test, observou-se uma diferença significativa entre 
os participantes acometidos com AVE em relação aos 
seus hemisférios lesionados (p = .002). Tendo em vista 
que tanto os pacientes com lesão em hemisfério direito 
quanto esquerdo apresentaram prejuízo variando de 
moderado a grave. 

No teste Blocos de Corsi que avalia habilidade de 
span visual, não foi observada diferença significativa. 
Embora 85% dos indivíduos com lesão no hemisfério 
esquerdo tenham apresentado prejuízo na habilidade 
de span auditivo, ainda assim demonstraram um melhor 
desempenho nessa habilidade do que na capacidade de 
span visual. O prejuízo no span visual mostrou-se maior 
do que o prejuízo no span auditivo em ambos os hemis-
férios (Tabela 2).

Em relação à capacidade práxica visuoconstru-
tiva, seja em uma atividade de menor grau de exigência 
(Teste do Desenho do Relógio) ou uma tarefa de maior 
complexidade (Cópia da Figura Complexa de Rey), os 
participantes não apresentaram resultados discrepan-
tes em relação aos hemisférios lesionados. Em análise 
clínica da aplicação da cópia da Figura Complexa de 
Rey (forma como iniciaram a tarefa, a estrutura do 
desenho, o sequenciamento e a localização das partes 
desenhadas) observou-se que a indivíduos com lesão 
no hemisfério esquerdo apresentavam prejuízo no pla-
nejamento. Ao passo que os indivíduos com lesão no 
hemisfério direito apresentaram dificuldade tanto no 
planejamento como na noção visuoespacial.

Análise do desempenho cognitivo segundo 
artéria afetada

Em relação à comparação de desempenho nos 
instrumentos avaliados segundo artéria (anterior ou 
média) foram observadas maior frequência de diferen-
ças significativas, conforme demonstrado na Tabela 



Leão, K. F. & Zanini, D. S. Desempenho cognitivo e AVE 125

Revista Psicologia para America Latina, n. 32, p. 119-131, octubre 2019

Tabela 2. 
Descrição da porcentagem e comparação de média do desempenho nos testes neuropsicológicos segundo hemisfério afetado.

Testes neuropsicológicos
Hemisfério U Mann 

Whitney d Cohen

Direito Esquerdo
p d r

% m (DP) % m (DP)
Atenção
TTC1 50 23,50 (27,45) 55 10,75 (15,90) 0,155 0,66 0,31
TTC2 50 20,00 (25,34) 80 4,95 (10,03) 0,120 0,78 0,36
Dígitos (WAIS) - 38,50 (15,46) 20 17,20(16,20) 0 1,34 0,56
Funções Executivas
Semelhanças (WAIS) 10 32,10(20,13) 20 30,60 (23,64) 0,448 0,07 0,03
Blocos de Corsi OD 70 5,20 (7,89) 85 3,10 (5,84) 0,530 0,30 0,15
Blocos de Corsi OI 40 11,60 (16,70) 30 17,80 (16,88) 0,448 -0,37 -0,18
Linguagem
Boston Naming Test 70 9,20 (16,28) 80 4,25(7,55) 0,109 0,39 0,19
FAS - 22,50(16,02) 75 4,75(7,66) 0 1,41 0,58
Fluência de Animais 20 17,70 (18,23) 65 5,35(6,34) 0,015 0,90 0,41
Token Test - 20,70(16,69) 35 8,70 (7,78) 0,002 0,92 0,42
Percepção
Reconhecimento visual 30 0,70 (0,48) 20 0,85 (0,36) 0,448 -0,35 -0,17
Teste dos Sinos 50 0,50 (0,52) 50 0,50 (0,51) 0,948 0 0
Praxia
Fig. Complexa de Rey– 
Cópia

50 19,00 (22,65) 50 16,75(26,18) 0,948 0,09 0,04

Cópia de Gestos 40 0,60 (0,51) 40 0,60 (0,50) 1,000 0 0
TDR 60 0,60 (0,51) 65 0,40 (0,50) 0,350 0 0
Memória
RAVLT A1 - 33,50 (14,91) 20 22,20 (17,08) 0,061 0,70 0,33
RAVLT A7 30 26,30 (22,20) 45 14,95 (17,68) 0,091 0,56 0,27
RAVLT Reconhecimento 30 28,80 (23,41) 35 26,35 (23,02) 0,650 0,10 0,05
Fig. Complexa de Rey – 
Evocação

 -  35,50 (19,21) --- 30,00 (18,14) 0,328 0,29 0,15

3. Estas foram observadas em tarefas que avaliavam a 
atenção, por meio do TTC1 (p = .043) e dígitos (p = 
.010); as funções executivas, por meio de semelhanças 
(p = .025) e Blocos de Corsi OI ( p = .013); a linguagem, 
por meio do Boston Naming Test (p = .001), do FAS (p = 
.008), e do Token Test ( p = .008); e por fim, que avaliam 
a memória por meio da Figura Complexa de Rey – Evo-
cação (p = .043). Outra vez a análise do tamanho do 

efeito por meio do d de Cohen indica um efeito entre 
moderado e alto da amostra sobre os dados obtidos. 
Estes, portanto, devem ser tomados com precaução. 

A Tabela 3 também apresenta a descrição da por-
centagem de participantes que apresentaram dificuldade 
grave ou desempenho insatisfatório nos testes neuropsi-
cológicos segundo os critérios de correção. Clinicamente 
foi observado que os indivíduos com comprometimento 



Leão, K. F. & Zanini, D. S. Desempenho cognitivo e AVE126

Revista Psicologia para America Latina, n. 32, p. 119-131, octubre 2019

na artéria cerebral média demonstraram maior dificul-
dade na atenção seletiva (M = 12.20; DP = 19.25) do 
que os com lesão na artéria cerebral anterior ( M =36.00 
DP = 23.25). Em relação à habilidade de alternância, 
avaliada no TTC Forma 2, embora estatisticamente não 
tenha sido identificada uma discrepância significativa, 
cabe ressaltar que, de acordo com a Curva de Gauss, 
76% dos participantes com comprometimento em ter-
ritório da artéria cerebral média apresentaram prejuízo 

grave, classificado por meio da tabela normativa nessa 
habilidade atentiva, e somente 25% dos indivíduos com 
lesão na artéria cerebral anterior demonstraram tal pre-
juízo. Foi possível também analisar qualitativamente, 
com o mesmo instrumento que, além da habilidade de 
alternância atentiva alterada, o baixo desempenho tam-
bém podia estar associado a uma lentidão na velocidade 
de processamento mental e baixa destreza motora (exe-
cução do instrumento com mão não dominante).

Tabela 3. 
Descrição da porcentagem e comparação de média do desempenho nos testes neuropsicológicos segundo artéria afetada.

Testes Neuropsicológicos
Artéria Cerebral U Mann 

Whitney d Cohen

Média Anterior
P d r

% m (DP) % m (DP)
Atenção
TTC1 - 12,20 (19,25) 60 36,00 (23,25) 0,043 -1,11 -0,49
TTC2 25 8,72 (17,43) 76 20,00 (21,46) 0,082 -0,58 -0,28
Dígitos - 20,16 (17,19) 16 50,00 (0) 0,010 -2,45 -0,77
Funções Executivas
Semelhanças 12 26,32 (20,77) - 56,25 (12,50) 0,025 -1,74 -0,66
Blocos de Corsi OD - 3,04 (5,45) 80 9,25 (11,32) 0,070 -0,70 -0,33
Blocos de Corsi OI - 12,88 (16,41) 44 31,25 (12,50) 0,013 -1,26 -0,53
Linguagem
Boston Naming Test - 2,64 (5,21) 88 27,50 (16,58) 0,001 -2,02 -0,71
FAS - 7,40(11,35) 60 31,25(12,50) 0,008 -2,00 -0,71
Fluência de Animais 25 9,12 (13,63) 52 11,50 (9,95) 0,070 -0,20 -0,10
Token Test - 10,48(10,76) - 27,50 (16,58) 0,008 -1,22 -0,52
Percepção
Reconhecimento visual - 0,76 (0,43) 28 1,00 (0,00) 0,341 -0,19 -0,37
Teste dos Sinos 25 0,48 (0,51) 52 0,75 (0,50) 0,408 -0,53 -0,26
Praxia
Fig. Complexa de Rey- Cópia - 15,80 (25,26) 60 30,00(23,09) 0,095 -0,59 -0,28
Cópia de Gestos 25 0,60 (0,50) 40 0,75 (0,50) 0,374 -0,30 -0,15
TDR - 0,40 (0,50) 64 1,00 (0,00) 0,060 -1,70 -0,65
Memória
RAVLT A1 - 25,16 (18,03) 16 31,25 (12,50) 0,160 -0,39 -0,19
RAVLT A7 - 17,08 (20,40) 48 31,25 (12,50) 0,095 -0,84 -0,39
RAVLT Reconhecimento - 22,60 (22,28) 40 50,00 (0) 0,070 -1,74 -0,66
Fig. Complexa de Rey –
Evocação

 - - 43,75 (12,50) 0,043
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A atenção seletiva e a memória de trabalho 
também avaliadas no presente estudo por meio dos 
subtestes Dígitos e Blocos de Corsi OI também 
revelaram diferença significativa nas artérias afetadas, 
demonstrando que pessoas com comprometimento da 
artéria média apresentaram maior prejuízo na habili-
dade span auditivo e span visual em relação aos demais 
participantes. 

O subteste Semelhanças da bateria WAIS-III 
apontou diferença estatisticamente significativa em 
relação à artéria afetada, uma vez que 68% dos indiví-
duos com lesão em artéria cerebral média apresentaram 
maior prejuízo na abstração, em comparação com os 
demais pacientes com lesão em outras artérias. Os par-
ticipantes também revelaram prejuízo significativo na 
capacidade de nomeação em relação à artéria afetada. 
Este dado foi identificado por meio do teste Boston 
Naming. Do mesmo modo, a habilidade de compreen-
são, avaliada por meio do Token Test, também apontou 
prejuízo estatisticamente significativo segundo artéria 
afetada. Ressalta-se, deste modo, que tanto a habilidade 
de nomeação como a de compreensão apresentaram 
maior comprometimento em indivíduos com lesão em 
artéria cerebral média.

Em relação à fluência verbal fonética, os dados 
sugerem prejuízo estatisticamente significativo nos 
pacientes com comprometimento em artéria cerebral 
média, em relação aos demais participantes. Da mesma 
forma, os indivíduos com comprometimento na artéria 
cerebral média obtiveram pior desempenho na habili-
dade visuoconstrutiva avaliada por meio do Teste do 
Desenho do Relógio. Entretanto, esse dado não foi 
confirmado na habilidade de fluência verbal semântica. 
No RAVLT, que avalia a habilidade mnemônica, não se 
observou diferença estatisticamente significativa entre 
as artérias lesionadas no tocante a evocação imediata 
e tardia. Já na etapa do reconhecimento dos estímulos 
verbais, apresentadas no decorrer do teste, os pacientes 
com comprometimento na artéria média demonstraram 
maior prejuízo do que os demais pacientes, anunciando 
um maior comprometimento na etapa de armazena-
mento do processo mnemônico.

Discussão

O presente estudo teve como objetivo trazer uma 
análise do desempenho cognitivo de pacientes com 

AVE, considerando variáveis como hemisfério e arté-
ria afetada. Altun et al.(2018), apontam que cerca de 
85% dos acidentes vasculares encefálicos são causados 
por um baixo fluxo sanguíneo cerebral (isquemia) e o 
restante por hemorragias. Os dados desta pesquisa cor-
roboram com esses achados: 80% dos casos coletados 
em um centro de reabilitação no Brasil foram do tipo 
isquêmico e 20%, hemorrágico. Além disso, os resulta-
dos deste estudo confirmaram que os participantes com 
lesão no hemisfério esquerdo revelaram maior prejuízo 
na fluência verbal léxica, na fluência verbal semântica e 
na compreensão. Este dado já havia sido apontado por 
Brownsett et al. (2014). 

Embora não tenha sido observada diferença 
significativa na análise do desempenho práxico visuo-
construtivo e na nomeação entre os participantes com 
lesão de hemisfério esquerdo e direito, qualitativamente 
identificou-se maior dificuldade na execução das ati-
vidades propostas pelos testes (Figura Complexa de 
Rey Cópia e Evocação) em participantes com lesão em 
hemisfério esquerdo. Também, pôde ser verificado que 
os participantes com lesão no hemisfério direito apre-
sentavam alterações no planejamento e na noção visual. 
Este dado evidencia o quanto a linguagem mostra-se 
mais comprometida com uma lesão em hemisfério 
esquerdo em relação a indivíduos com lesão no hemis-
fério direito, na habilidade de compreender, nomear 
e de verbalizar com certa fluência léxica e semântica 
o que também está em consonância com a literatura 
(Machado, 2013). 

Na verificação da habilidade de span, observou-se 
que os participantes com comprometimento em hemis-
fério esquerdo apresentaram prejuízo significativo em 
relação aos de hemisfério direito, com uso de instru-
mento de exigência de span verbal, e esta diferença não 
foi identificada em instrumento de exigência de span 
visual. Sugere-se, portanto, que pessoas comprometi-
das com lesão em hemisfério esquerdo sejam avaliadas 
em sua habilidade de span, não utilizando repetição 
imediata de estímulos auditivos verbais.

Gazzaniga et al. (2006) relatam que a atenção 
alternada está associada ao funcionamento das áreas 
pré-frontais, sobretudo do sulco frontal inferior. Em 
uma atividade em que se exige a alternância e o rastreio 
visuoespacial (tal qual em Trilhas Coloridas Formas 
1 e 2), também estão envolvidos os lobos parietal e 
occipital à direita. Rinne et al. (2013) associam a habi-
lidade de alternância ao frontal bilateral e ao parietal à 
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direita, no presente estudo, os participantes com lesão 
no hemisfério esquerdo apresentaram maior dificul-
dade de alternância em relação aos acometidos no 
hemisfério direito. Contudo, cabe ressaltar que as pes-
soas com comprometimentos de hemisfério esquerdo 
eram destras, e as atividades de exigência visuomotora 
podem ter sido prejudicadas por elas estarem execu-
tando tais instrumentos com a mão não dominante, 
o que pode ter contribuído para o maior tempo de 
execução do instrumento.

Os pacientes com lesão em hemisfério esquerdo, 
em relação aos dos déficits de linguagem e de visuo-
construção poderão ser avaliados com mais precisão 
no âmbito de suas competências com instrumentos 
de maior exigência visual e menor exigência verbal do 
que de pacientes com lesão no hemisfério direito. Uma 
vez que a avaliação da memória foi efetivada utilizando 
um aprendizado auditivo verbal (RAVLT), bem como 
uma visuoconstrução prévia (Figura Complexa de Rey 
Evocação), tais habilidades podem ter sofrido prejuízo 
mnemônico em virtude da baixa codificação dos estí-
mulos apresentados.

Segundo Edwards et al. (2013), os distúr-
bios mais frequentes de praxia visuoconstrutiva são 
mais comuns em lesões de hemisfério dominante, 
mais especificamente na área parietal esquerda. Essa 
habilidade exige dos indivíduos uma noção espacial 
e se espera que pessoas com comprometimentos de 
artéria posterior possam apresentar maior dificuldade. 
Contudo, nesta pesquisa não foi possível essa avaliação 
tendo em vista a baixa participação de indivíduos com 
comprometimento desta artéria. Apesar disso, obser-
vou-se que os participantes com lesões na artéria média 
apresentaram maior dificuldade nessa habilidade que 
os demais participantes. Rajtar-Zembaty et al. (2015), 
apontam que a habilidade de alternância está asso-
ciada ao lobo frontal, anatomicamente mais irrigado 
pela artéria anterior e se espera, consequentemente, 
que os pacientes com lesão de artéria anterior tenham 
uma maior dificuldade de alternância. Entretanto, no 
presente estudo, os participantes com lesão em artéria 
média (76% com dificuldade grave) obtiveram maior 
dificuldade da atenção alternada do que os de lesão em 
artéria anterior (25% com dificuldade grave).

Ainda de acordo com Solhberg e Mateer (2009), 
observou-se que indivíduos com lesões no lobo frontal, 
comumente irrigado pela artéria anterior, demonstra-
ram prejuízo na evocação da informação auditiva verbal. 

Já os pacientes com lesão na artéria média apresenta-
ram dificuldade na etapa de armazenamento associada 
à região temporal medial. Os dados do presente estudo 
confirmam tal descrição, uma vez que os pacientes com 
lesão na artéria média demonstraram maior dificuldade 
na etapa de armazenamento do processo mnemônico. 
Este dado pode ser identificado na primeira e na sétima 
evocação com o uso do instrumento RAVLT.

Desta forma, com base nos dados, sugere-se que, 
se as pessoas acometidas pelo AVE tiveram alteração 
motora em seu membro superior dominante, devem 
ser utilizados instrumentos que possam contemplar 
a identificação das variadas funções cognitivas por 
meio de tarefas que não exigem uma resposta refinada 
da expressão motora e sim de expressão oral verbal 
(Brownsett et al., 2014). Além disso, o presente estudo 
pôde comprovar que alguns prejuízos podem estar mais 
associados ao hemisfério lesionado do que o de outro, 
na maioria dos casos, na presente amostra. 

Apesar de terem sido descritos os prejuízos nos 
grupos dos participantes conforme a área lesionada, 
as singularidades das dificuldades cognitivas também 
precisam ser identificadas para que o diagnóstico 
neuropsicológico consiga especificar as habilidades 
preservadas e os prejuízos adquiridos após o compro-
metimento. Outras variáveis que, em muito, influenciam 
as habilidades cognitivas após uma lesão encefálica 
adquirida podem ser a idade, o nível de escolaridade, 
a reserva cognitiva, o tempo de lesão, o respaldo psi-
cossocial, os hábitos de vida saudáveis etc. (Wolf, & 
Rognstad, 2013; Wong et al.,2013). Cabe, portanto, 
ressaltar a importância das hipóteses diagnósticas para 
uma pessoa com lesão encefálica adquirida em relação 
ao comprometimento cognitivo, entretanto, a compro-
vação dessas hipóteses somente será possível mediante 
avaliação específica e personalizada de todas as habili-
dades cognitivas. 

Os dados do presente estudo devem ser conside-
rados com cautela, uma vez que não foram analisadas as 
possíveis influências que a extensão e o tempo de lesão 
poderiam comprometer para o estado cognitivo dos 
pacientes. Além disso, a diferença nos grupos amostrais 
comparados segundo hemisfério e artéria afetada pode 
ter afetado os resultados. Apesar disto, espera-se que 
os resultados contribuam para a melhor compreensão 
dos processos cognitivos associados anátomo-fisiolo-
gia cerebral. Mais especificamente o presente estudo 
demonstrou, a partir dos resultados apontados, que 
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grande parte das diferenças estatisticamente significa-
tivas observadas indicavam uma piora do desempenho 
cognitivo em indivíduos com lesão na Artéria Cerebral 
Média, mesmo relacionados a domínios cognitivos 
estreitamente associados aos circuitos frontais. 

considerações finais

A identificação das incapacidades cognitivas e 
funcionais em pacientes vítimas de AVE vem sendo rea-
lizada em diversos países em função do grande impacto 
ocasionado pela doença. As sequelas cognitivas, moto-
ras, emocionais e sociais se destacam por prejudicarem 
a realização das atividades de vida diária, e conse-
quentemente, a autonomia e a independência desses 
indivíduos, comprometendo principalmente a capaci-
dade funcional, iniciando um processo incapacitante. 

A utilização de instrumentos neuropsicológicos 
específicos e validados para este público possibilita a 
identificação mais eficaz das alterações cognitivas e 
possibilita também o norteio para o processo de rea-
bilitação que permitirá ao indivíduo ter uma vida mais 
autônoma e a sua reintegração no âmbito social, labo-
ral, estudantil e familiar.

O presente estudo apresenta certa limitação, uma 
vez que não foram analisadas as possíveis influências 
que a extensão e o tempo de lesão poderiam trazer para 
o estado cognitivo dos pacientes. Portanto, espera-se 
que os resultados contribuam para estudos futuros que 
contemplem o nível cognitivo, visando à elaboração de 
abordagens terapêuticas condizentes com estes aspec-
tos clínicos de reabilitação.
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