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RESUMO 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma importante causa de comprometimento 

neurológico. Poucos dados à respeito dos fatores associados à morbidade do AVC são 

encontrados no Brasil. Objetivos: Avaliar as características sociodemográficas, hábitos de sono, 

estado cognitivo e funcional de pacientes com AVC. Métodos: Os pacientes foram avaliados 

através do questionário Step 1 para levantamento das características sociodemográficas e Escala 

Modificada de Rankin para avaliação funcional. O grau neurológico foi avaliado pela  National 

Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), o sono pelo Questionário de Hábitos de sono e o estado 

cognitivo pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Os dados foram analisados através do 

teste Qui-quadrado para verificar diferenças nas proporções das variáveis estudadas e análise de 

regressão linear. Resultados: Foram avaliados 305 pacientes e o maior número de indivíduos 

estava entre 50 e 69 anos (40%), grande parte dos pacientes não possuía estudo formal (40,3%) e 

tinham AVC do tipo isquêmico (72,5%). Na análise da funcionalidade constatou-se que a maioria 

dos pacientes tinha incapacidade moderada (55,1%). Os resultados dos hábitos de sono 

apontaram que 63,6% dos pacientes apresentavam mais uma pessoa no quarto de dormir, 12,3% 

se queixavam de muito barulho no quarto e 35% de muita iluminação. Dos pacientes avaliados 

5,8% fumavam, 7,8% bebiam e 70,1% tomavam café, 28,6% apresentavam dificuldade de iniciar 

o sono e 37,6% acordavam no meio da noite. Foram apresentadas queixas de pesadelos (11%),  

sensação de sufoco (37,7%) e 35% sentiam muito sono durante o dia.  Além disso, 95% não 

trabalhavam, 80,5% não realizavam atividades físicas e 95,4% não realizavam atividades 

mentais. O rastreamento cognitivo realizado determinou uma associação do estado cognitivo com 

a idade e escolaridade e o grau neurológico. Conclusão: O estudo conseguiu evidenciar uma 

frequência elevada de casos de AVC com dependência funcional de grau moderado, identificou 

que muitos pacientes não seguem medidas de higiene do sono e verificou que a avaliação de 
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déficits cognitivos deve levar em consideração a idade, escolaridade e o grau neurológico dos 

pacientes. Sugerimos a necessidade de programas de atenção aos pacientes vítimas do AVC, com 

uma abordagem multidimensional incluindo a equipe de reabilitação, a atuação da Medicina do 

sono e da Neuropsicologia,  a fim de que os pacientes tenham acesso a uma reabilitaçao funcional 

mais adequada, desenvolvam um estilo de vida que garanta uma boa qualidade de sono e sejam 

bem avaliados e reabilitados quanto aos comprometimentos cognitivos. 

 

Descritores: Acidente Vascular Cerebral; independência funcional; qualidade do sono; cognição. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The cerebrovascular accident (CVA) is an important cause of neurological 

impairment. Few data about the factors associated with morbidity of cerebrovascular accident are 

found in Brazil. Objectives: Evaluate sociodemographic characteristics, sleep habits, cognitive 

and functional status of patients with cerebrovascular accident. Methods: The patients evaluated 

through questionnaire Step 1 to survey the sociodemographic characteristics and Modified 

Rankin Scale for functional assessment. The neurological degree was evaluated by the National 

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), the sleep Habits questionnaire for sleep and cognitive 

status by the Mini-Examination of the Mental State (MEMS). The data were analyzed using the 

chi-square test to determine differences in proportions of variables and linear regression analysis. 

Results: 305 patients were evaluated and the larger number of subjects was between 50 and 69 

years (40%), most patients had no formal education (40.3%) and had ischemic type of 

cerebrovascular accident (72.5%). In the analysis of the functionality it was found that most 

patients had moderate impairment (55.1%). The results of the sleep habits showed that 63,6% of 

patients had one more person in the bedroom,12,3% complained about too much noise in the 
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room and 35% of too much light. From these patients 5,8% were smokers, 7,8% and 70,1% drank 

coffee drinkers, 28,6% had difficulty in initiate to sleep and woke up 37,6% in the middle of the 

night. Were showed complaints about nightmares (11%), feeling of suffocation (37,7%) and 35% 

felt very sleepy during the day. In addition, 95% were unemployed, 80,5% did not perform 

physical activities and 95,4% did not perform mental activities. The cognitive screening 

conducted a determined association of cognitive status with age and education level and 

neurological status. Conclusion: The study showed a high frequency of cases of cerebrovascular 

accident with functional dependence in a moderate degree, identified that many patients do not 

follow hygienic measures of sleep and found that the assessment of cognitive deficits must take 

into consideration the age, educational level and degree of neurological patients. We suggest the 

need for programs of assistance to victims of cerebrovascular accident patients, with a 

multidimensional approach including the rehabilitation team, the role of sleep medicine and 

Neuropsychology, so that patients have access to a more appropriate functional rehabilitation, 

develop a lifestyle that ensures a good sleep quality and are evaluated and rehabilitated with 

regard to cognitive impairment. 

 

Keywords: stroke, functional independence, quality of sleep, cognition. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença neurológica de origem vascular de 

grande impacto na saúde, por isso importa que se aborde o AVC de forma multidimensional 

olhando-se para as questões epidemiológicas, de sono, cognitivas e funcionais. Todos esses 

ângulos podem promover uma visão mais adequada da patologia permitindo tratar os pacientes de 

forma mais completa.  

 Os dados epidemiológicos mostram que no Brasil, o AVC tem sido considerado como o 

líder nas causas de morte, mantendo esse lugar nos últimos 20 anos (Mansur et al. 2010).  Desta 

forma, vale considerar essa patologia como um problema crítico de saúde pública e alvo de 

pesquisa dentro do âmbito acadêmico.  

No contexto mundial, o Brasil é o sexto país em número de AVC, ficando atrás da China, 

Índia, Rússia, Estados Unidos e Japão, mas se comparado aos países da América Latina, contudo, 

é o que apresenta maior mortalidade tanto em homens, como em mulheres (Lotufo & Benseñor  

2009). Estudiosos apontam que o AVC será considerado uma epidemia na América do Sul nas 

próximas décadas devido às mudanças demográficas, ao processo de urbanização e ao estilo de 

vida das pessoas. Assim sendo, é de fundamental importância implementar novas e eficientes 

políticas de saúde (Saposnik & Del Brutto 2003; Lavados et al. 2007).  

O que vem sendo observado também no Brasil é que as taxas de mortalidade não têm 

ocorrido de maneira uniforme nas diversas regiões do país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste, houve um declínio, já nas regiões Norte e Nordeste, as taxas vem se mantendo estáveis 

(Ministério da Saúde 2009; Garritano et al. 2012).  Essas evidências ressaltam mais ainda a 

importância de se estudar sobre o AVC em Natal/RN, pois existe uma grande necessidade de se 

traçar um perfil das pessoas inseridas nesse grupo e a realização de uma avaliação dos fatores 
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associados à morbi-mortalidade. Esta doença ainda é muito negligenciada pela população e até 

mesmo pelos profissionais da saúde.   

Além de ser uma importante causa de óbitos com elevada proporção de mortes 

prematuras, muitos pacientes com AVC ficam incapacitados, apresentam déficits motores, 

cognitivos, distúrbios do sono e funcionais, entre outros, necessitando de ajuda para as atividades 

da vida cotidiana e demandando maior suporte familiar e uso do Sistema de Saúde e de outras 

instituições sociais (Scalha et al. 2011; Sinanović 2010).  

Os distúrbios motores apresentados por pacientes com AVC podem interferir de forma 

significativa na realização das atividades funcionais, compreendendo as atividades básicas da 

vida diária (ABVD’S) e as atividades instrumentais de vida diária (AIVD’S). As ABVDs dizem 

respeito aos cuidados pessoais da vida diária, como alimentar-se, vestir-se, fazer higiene e mover-

se. As AIVDs são habilidades mais avançadas e consideradas como determinantes para a 

independência do indivíduo na comunidade, como cozinhar, fazer compras, executar tarefas 

domésticas e dirigir (Kasner 2006). Dessa forma, estudos precisam analisar qual o grau de 

independência funcional que esses pacientes podem apresentar, desde o estágio agudo até o 

estágio crônico do AVC, a fim de se estabelecer indicadores que possam contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Uma avaliação adequada é fundamental para o 

profissional prever as sequelas funcionais, planejar os recursos a serem utilizados, calcular as 

exigências de cuidados (dependência) e identificar as mudanças no estado funcional ao longo do 

tempo (Desrosiers 2003; Duncan & Goldstein 2003).  

O comprometimento cognitivo dos pacientes com AVC também é um aspecto 

preocupante, pois muitas vezes se apresenta de forma silenciosa e pode evoluir gradativamente, 

levando até a demência vascular. A demência vascular é a segunda causa mais frequente de 

demência em países ocidentais, correspondendo a cerca de 10% dos casos. Sua prevalência 



 14 

aumenta com a idade, sendo bastante frequente em idosos com mais de 85 anos, ocorrendo em 

cerca de 30% dos indivíduos nessa faixa etária (Scazufca et al., 2002; Lopes & Bottino, 2002).  

As sequelas motoras e funcionais podem mascarar as alterações decorrentes do déficit 

cognitivo. Além disso, a padronização de uma avaliação cognitiva para essa patologia ainda é 

muito discutida. O rastreamento cognitivo precisa ser mais estimulado durante a avaliação e 

reabilitação desses pacientes. Os instrumentos de avaliação necessitam ser mais testados quanto 

aos pontos de corte adequados para rastrear déficits cognitivos mais precocemente. 

Outra dimensão que precisa ser mais abordada em estudos se refere aos distúrbios do sono 

causados pelo AVC, que se não forem reconhecidos e tratados podem também influenciar 

negativamente na reabilitação e aumentar os riscos de um novo evento da patologia (Wallace 

2012). O diagnóstico e o tratamento das desordens do sono é um campo relativamente novo da 

medicina, datando de meados dos anos 70. O surgimento de informações científicas básicas sobre 

a fisiologia e a fisiopatologia do sono, e o aumento crescente do número de pacientes com 

queixas nessa área foram os fatores que promoveram o desenvolvimento deste campo (Roehrs 

2000).  

De acordo com os critérios da segunda edição da Classificação Internacional dos 

Distúrbios do Sono (CIDS): Manual de Diagnóstico e Codificação, publicada em 2005 pela 

American Academy of Sleep Medicine, as desordens do sono estão organizadas em oito 

categorias: Insônia; Distúrbios respiratórios relacionados ao sono; Hipersonias de Origem 

Central; Distúrbios do Ritmo Circadiano do Sono; Parassonias; Distúrbios do Movimento 

relacionados ao sono;  Sintomas isolados, tais como Ronco e Sonilóquio; Outros Distúrbios do 

Sono não causados por substância ou condição fisiológica conhecida (AASM 2005).  

A classificação é bastante ampla e precisa ser aplicada na identificação dos distúrbios 

apresentados pelos pacientes com AVC. Nesses pacientes, estudos já mostraram a ocorrência de 
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um sono perturbado (Chartier-Kastler & Davidson 2007). Queixas de insônia e sonolência diurna 

excessiva também são encontradas (Schuiling et al. 2005). Na análise do padrão 

eletroencefalográfico do sono em AVC hemisférico agudo, foram observadas alterações como 

fragmentação, redução do tempo total e menor eficiência do sono (Müller et al. 2002). A 

principal desordem do sono é a apnéia obstrutiva que ocorre em 60 a 90% dos pacientes 

(Williams & Holloway 2005). Koch et al. (2007), ao avaliarem pacientes na fase aguda de 

recuperação do AVC, confirmaram a alta prevalência de apnéia do sono nessa população clínica. 

Deste modo, observa-se uma relação de causalidade onde desordens neurológicas podem ter um 

efeito negativo nos estados de sono e vigília, e estes por sua vez podem influenciar os sintomas 

clínicos destas desordens (Autret et al. 2001; Turek et al. 2001).  

Diante de todas as alterações que podem ser encontradas no quadro clínico dos pacientes 

com AVC é preemente a necessidade de uma abordagem multidimensional que vise assistir as 

tomadas de decisões pelos pacientes nos cuidados com a saúde pós-AVC, avaliar e assegurar a 

qualidade do cuidado reduzindo assim, o risco de um cuidado negligente. Pretende-se que os 

resultados do presente estudo possam servir para desenvolver estratégias de intervenção que 

ajudem a trazer mudanças no comportamento desses pacientes no que diz respeito à prevenção de 

possíveis alterações do sono, cognitivas e funcionais acarretadas pela patologia.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral: Avaliar as características sociodemográficas, hábitos do sono, estado cognitivo e 

funcional após o Acidente Vascular Cerebral. 

2.2 Específicos: 

- Caracterizar os dados sociodemográficos, clínicos e funcionais de pacientes no estágio agudo do 

AVC internados em hospital público (Artigo 1). 
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- Estabelecer as características dos hábitos de sono dos pacientes com AVC e a necessidade de 

Medicina do sono (Artigo 2).  

- Determinar um modelo de rastreamento cognitivo de acordo com a idade, a escolaridade e o 

grau neurológico dos pacientes (Artigo 3). 

 

3. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em forma de artigo compreendendo os objetivos que 

foram estabelecidos no estudo, conforme o diagrama abaixo. 

 

Figura 1- Diagrama dos artigos apresentados no estudo. 
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Artigo 1 

Características sociodemográficas, clínicas e funcionais de pacientes no estágio agudo do 

Acidente Vascular Cerebral internados em hospital público 

Ana Amália Torres Souza,  Débora Carvalho de Oliveira, Magna Cecília Garcia Wathier, 

Luciana Protásio de Melo, Tania Fernandes Campos. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

Periódico:  Revista ConScientiae Saúde – QUALIS B2 – Área 21 

Status da publicação: a ser submetido 

 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma importante causa de comprometimento 

neurológico. Objetivos: avaliar as características sociodemográficas, clínicas e funcionais de 

pacientes no estágio agudo do Acidente Vascular Cerebral internados em hospital público. 

Métodos: Os pacientes foram avaliados entre o 1º e 3º dia, no 10º e 28º dia pós AVC, através do 

questionário Step 1 e Escala Modificada de Rankin. Os dados foram analisados através do teste 

Qui-quadrado para verificar diferenças nas proporções das variáveis estudadas 

(sociodemográficas, clínicas e funcionais). Resultados: Foram avaliados 305 pacientes e o maior 

número de indivíduos com AVC estava entre 50 e 69 anos (40%), além disso, grande parte dos 

pacientes não possuía estudo formal (40,3%). Quanto aos aspectos clínicos foi possível observar 

que a maior parte dos pacientes teve como diagnóstico o AVC do tipo isquêmico (72,5%). Tanto 

no 10º (75,1%) quanto no 28º dia (81,6%) foi verificada uma melhora significativa dos sinais e 

sintomas dos pacientes (p< 0,05). Na análise da funcionalidade constatou-se diferença 

significativa entre os graus de dependência e independência para  as 5 funções avaliadas (banho, 
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vestir-se, higiene pessoa, transferência e continência). O item “vestir-se” foi o que mostrou maior 

dependência entre o 1º e 3º dia, no 10º e 28º dia (p< 0,05). Pela Escala Modificada de Rankin 

também se evidenciou diferença significativa quanto à capacidade funcional. A maioria dos 

pacientes tinha incapacidade moderada (p< 0,05). Conclusão: O estudo realizado conseguiu 

evidenciar uma frequência elevada de casos de AVC com dependência funcional de grau 

moderado, sugerindo a necessidade de que os órgãos de saúde pública elaborem programas de 

atenção aos pacientes vítimas do AVC, incluindo a equipe de reabilitação. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; independência funcional; Morbidade. 

 

Abstract 

Sociodemographic characteristics, clinical and functional capacity of patients in the acute 

stage of cerebrovascular accident admitted to public hospital. 

 

Introduction: The cerebrovascular accident (CVA) is an important cause of neurological 

impairment. Objectives: Evaluate sociodemographic characteristics, clinical and functional 

characteristics of patients in the acute stage of cerebrovascular accident admitted to public 

hospital. Methods: The patients were evaluated the between the 1º and the 3º day, on 10º and 18º 

day after CVA, through the questionnaire Step 1 and the Modified Rankin Scale. The data were 

analyzed using the chi-square test to verify differences in proportions of variables studied 

(sociodemographic, clinical and functional). Results: Were evaluated 305 patients and the larger 

number of individuals with CVA was between 50 and 69 years (40%), besides, most patients had 

no formal education (40.3%). Regarding clinical observation it was possible to see that most of 

the patients was diagnosed with a type of ischemic cerebrovascular accident (72.5%). Both the 
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10º (75.1%) and the 28º day (81.6%) was verified a significant improvement in signs and 

symptoms of the patients (p< 0.05). In the analysis of the functionality it was found a significant 

difference between the degree of dependence and independence for the 5 valued functions 

(bathing, to dress up, personal hygiene, transferring and continence). The item "dress up" was 

what showed greater dependence between the 1º and 3º day, on 10º and 28º day (p< 0.05). 

Conclusion: The study showed a high frequency of cases of cerebrovascular accident with 

functional dependence in a moderate degree, suggesting the need for public health agencies to 

develop programs of assistance to victims of cerebrovascular accident patients, including the 

rehabilitation team. 

 

Keywords: cerebrovascular accident, functional independence; Morbidity. 

 

Introdução 

No Brasil, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado a principal causa de 

morte
1
. O Brasil também ocupa o primeiro lugar no ranking entre os países da América Latina

1
. 

Poucos registros epidemiológicos sobre o AVC são encontrados no país incluindo um perfil dos 

fatores associados à morbi-mortalidade e ao processo de reabilitação
2
.  

Os pacientes com AVC apresentam manifestações clínicas incapacitantes com 

comprometimentos na função sensório-motora, cognição, percepção, linguagem e alterações 

visuais
2
.  Uma avaliação adequada é fundamental para a prevenção das sequelas funcionais, 

planejamento dos recursos a serem utilizados, cálculo da exigência de cuidados (dependência) e 

identificação das mudanças no estado funcional ao longo do tempo
3
. A literatura mostra que é de 

fundamental importância iniciar o processo de reabilitação o mais precocemente possível
4
. O 

atendimento inicial dos pacientes idealmente deveria ser realizado em Unidades de Tratamento 
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do AVC (Stroke Units), com equipe de profissionais capacitados para o atendimento dos pacientes 

na emergência, mas também com o objetivo de minimizar as sequelas
5
.  

O objetivo deste estudo foi de avaliar as características sociodemográficas, clínicas e 

funcionais de pacientes com AVC internados em hospital público. 

 

Materiais e Método 

Desenho e população do estudo 

A pesquisa foi realizada como iniciativa do Programa de Diagnóstico e Intervenção no 

AVC - PRODIAVC - um programa multicêntrico envolvendo a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fundado em 2006 com recursos 

financeiros do MCT- CNPq / MS-SCTIE-DECIT. 

Os pacientes foram avaliados entre o 1º e 3º dia e no 10º e 28º dia do estágio agudo do 

AVC, no Hospital Walfredo Gurgel (HWG), que é referência no atendimento de urgência pelo 

SUS no Rio Grande do Norte, sendo o único hospital público da região metropolitana de Natal 

que conta com serviço de neurologia e neurocirurgia. O hospital presta atendimento a pacientes 

vindos da capital e do interior do estado.  A amostra foi composta pelos pacientes que sofreram o 

primeiro AVC e foram internados no período de janeiro a dezembro de 2009, em condições 

neurológicas de responder aos questionários.  

Inicialmente a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, por 

meio do parecer nº 193/2006, seguindo os padrões éticos de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Através da revisão de prontuários foi realizado um levantamento 

dos pacientes internados com quadro confirmado de primeiro AVC e com até 3 dias após o 
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evento agudo para serem incluídos na pesquisa. Antes do início do estudo, todos os pacientes e 

seus cuidadores foram devidamente esclarecidos acerca dos procedimentos da pesquisa e 

orientados a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo1).  

Na pesquisa foi utilizado o Step 1, que é um instrumento direcionado a investigação 

epidemiológica do AVC, elaborado pela Organização Mundial de Saúde e aplicado em ambiente 

hospitalar
6
. O Step 1 contém informações sobre dados sociodemográficos (nome, sexo, data de 

nascimento, idade, endereço, telefone) e aspectos clínicos  relacionados ao AVC como tipo do 

AVC, presença de sinais e sintomas clínicos, realização de método de imagem para confirmação 

diagnóstica (Anexo 2). 

O Step 1 também inclui uma avaliação de 6 atividades funcionais, para as quais é 

registrado um escore 1 para independência e um escore 0 para dependência funcional.  As 

atividades foram avaliadas da seguinte forma: a) Banho: Não recebe ajuda ou somente recebe 

ajuda para uma parte do corpo; b) Vestir-se: Pega as roupas e se veste sem qualquer ajuda, exceto 

para arrumar os sapatos; c) Higiene Pessoal: Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se e retorna 

sem qualquer ajuda (pode usar andador e bengala); d) Transferência: Consegue deitar na cama, 

sentar na cadeira e levantar sem ajuda (pode usar andador e bengala); e) Continência: Controla 

completamente urina e fezes; f) Alimentação: Come sem ajuda (exceto para cortar carne ou 

passar manteiga no pão). 

Os pacientes também foram avaliados pela Escala Modificada de Rankin obedecendo a 

seguinte classificação: 0= Sem nenhum sintoma; 1= Sem incapacidade significativa apesar dos 

sintomas: pode fazer todas as atividades habituais; 2= Pequena incapacidade: incapaz de fazer 

todas as atividades habituais prévias, mas capaz de se cuidar sem ajuda; 3= Moderada 

incapacidade: Necessita de alguma ajuda, mas anda sozinho; 4= Moderada incapacidade: Incapaz 
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de andar sozinho e de realizar higiene corporal sem ajuda. 5= Grave incapacidade: Acamado, 

incontinente e necessita de constantes cuidados da enfermagem. 

A coleta de dados entre o 1º e 3º dia após o AVC foi realizada no próprio hospital e as 

coletas do 10º e 28º dia foram realizadas por meio de contato telefônico.  

Os dados foram analisados por meio do programa SPSS 15.0 (Statistical Package for the 

Social Science), sendo considerado nível de significância de 5%. Foi utilizado o teste Qui-

quadrado para verificar diferenças nas proporções das variáveis estudadas (sociodemográficas, 

clínicas e funcionais). 

 

Resultados 

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2009 foram avaliados inicialmente 367 

pacientes, porém destes, 62 foram excluídos entre o 3º e 28º dia: 41 foram a óbito e 21 não foram 

contatados após a alta hospitalar, restando 305 casos de AVC, perfazendo um total de 6,4% de 

perdas no seguimento. 

Pela análise realizada não foi encontrada diferença significativa na proporção de homens e 

mulheres no estudo, entretanto foram observadas diferenças significativas nas demais variáveis 

sociodemográficas avaliadas, como a faixa etária e a escolaridade (Tabela 1). Em relação à faixa 

etária, o maior número de indivíduos com AVC estava entre 50 e 69 anos, além disso, grande 

parte dos pacientes não possuía estudo formal (Tabela 1). 

No que se refere aos aspectos clínicos foi possível observar que a maior parte dos 

pacientes teve como diagnóstico o AVC do tipo isquêmico (Tabela 1). Tanto no 10º quanto no 

28º dia foi verificada uma melhora significativa dos sinais e sintomas dos pacientes (Tabela 1). 

Quanto à funcionalidade constatou-se diferença significativa entre os graus de 

dependência e independência para 5 funções avaliadas. O item “vestir-se” foi o que mostrou 
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maior dependência entre o 1º e 3º dia, no 10º e 28º dia. Pela Escala Modificada de Rankin 

também se evidenciou diferença significativa quanto à capacidade funcional. A maioria dos 

pacientes tinha incapacidade moderada (Tabela 2). 

 

Discussão 

Durante um ano de pesquisa foram avaliados 305 pacientes de AVC, e esse é um dado 

que traz grandes preocupações, porque o AVC é o principal motivo de internações hospitalares, 

mortalidade e incapacidades
7
.  

Verificamos no nosso estudo uma freqüência de AVC semelhante entre os sexos, porém a 

faixa etária mais acometida foi a de 50 a 69 anos. O que podemos encontrar na literatura é que a 

prevalência de doença cerebrovascular é crescente com o aumento da idade, sendo que os idosos 

fazem uma contribuição significativa para o número total de acidentes vasculares cerebrais 

isquêmicos e a incidência desses eventos aumenta acentuadamente para ambos os sexos
2
.  

Na nossa pesquisa, quase a metade da amostra não possuía nenhum estudo formal. A 

literatura mostra que o baixo nível de escolaridade pode estar diretamente relacionado com o 

status sócio-econômico da população e isso pode ser um fator determinante de recuperação 

motora e funcional
10,11

.  

Outro achado do estudo foi o maior número de casos de AVC isquêmico, confirmando os 

achados da literatura
13

. O AVC isquêmico também é mais frequente em indivíduos mais velhos, 

muitas vezes levando à hospitalização prolongada, invalidez ou morte
13-15

. Apesar disso, no 

presente estudo observou-se melhora significativa dos sinais e sintomas dos pacientes entre o 1º e 

3° e 28º dia sugerindo um processo de evolução clínica natural. Entretanto, muitos pacientes 

apresentaram dependência funcional para a realização das ABVDs, evidenciando uma 

incapacidade funcional moderada. Esse resultado em si aponta a necessidade de uma equipe de 
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reabilitação desde a fase inicial da doença. Além disso, estudos mostram que as sequelas 

funcionais podem persistir até mesmo após um ano do AVC
16,17

. Greenlund et al.
20

 verificaram 

que a prescrição médica para realização de tratamento após alta duplica a chance do paciente 

sobreviver após sofrer o AVC, quando comparado aos que não recebem essa recomendação. 

Após 6 meses de ocorrência do AVC, apenas 60% das pessoas com hemiparesia que precisam de 

reabilitação alcançam a independência funcional nas atividades simples da vida diária, tais como 

higiene pessoal e andar curtas distâncias
21

. Dessa forma, um programa de reabilitação é essencial 

nessa etapa da doença, pois a recuperação das habilidades motoras, necessárias à reinserção do 

indivíduo nas suas atividades, depende fortemente dos estímulos proporcionados ao indivíduo 

acometido de AVC desde a fase inicial
22,23

.  

O predomínio de pacientes que dão entrada nos hospitais apresentando nível moderado de 

gravidade clínica, conforme visto no estudo realizado aponta para a necessidade da assistência 

que estes pacientes vão requerer do SUS, bem como, a quantidade de tempo que permanecerão 

no serviço, impossibilitando assim a entrada de novos pacientes no sistema
24

. Nesse sentido, é 

indispensável a atuação do profissional de nos serviços públicos de saúde, a fim de dar 

assistência e acompanhamento a esses pacientes. 

É necessário aumentar a conhecimento da população sobre essa doença, gerar dados de 

uma melhor vigilância e utilizar esses dados para orientar estratégias de prevenção e de melhoria 

do tratamento. Um dia nacional de AVC e outras campanhas públicas de informação estão sendo 

implementadas em alguns países latino-americanos para aumentar o grau de conhecimento do 

AVC. Os Steps foram concebidos pela Organização Mundial de Saúde para ajudar os países a 

começar a coletar dados padronizados sobre o AVC para compreender a magnitude da ocorrência 

da doença em populações ao longo do tempo, a estimativa dos recursos necessários para a 

prevenção de futuros eventos, e medir o efeito das iniciativas de saúde pública
18

.  
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Na presente pesquisa foram encontradas algumas limitações, tais como: a dificuldade de 

contato por telefone após a alta, ocasionando algumas perdas na amostra; a impossibilidade da 

coleta de dados quando o paciente encontrava-se gravemente incapacitado e sem acompanhante; 

e dificuldade de acesso aos exames de imagem. Apesar das limitações, os achados reforçam a 

importância de mapear as características sociodemográficas, clínicas e funcionais de pacientes 

com AVC.  

 

Conclusão 

O estudo realizado conseguiu evidenciar uma frequência elevada de casos de AVC, 

predominantemente na faixa etária de 50 a 69 anos e de baixo nível de escolaridade, para ambos 

os sexos. Os pacientes da amostra estudada apresentaram dependência funcional de grau 

moderado, sugerindo a necessidade de que os órgãos de saúde pública elaborem programas de 

atenção aos pacientes vítimas do AVC, incluindo a equipe de reabilitação. 

 

Apoio: Este estudo está incluído no Programa de Diagnóstico e Intervenção nas alterações do 

sono, cognitivas e funcionais (PRODIAVC) financiado pelo CNPq. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra quanto à distribuição das frequências absoluta e percentual 

dos casos de AVC de acordo com as variáveis sociodemográficas e clínicas 

Variáveis N % P 

Sexo    0,529 

Feminino 158 51,8  

Masculino 147 48,2  

Faixa etária   0,0001 

≥ 29 anos 5 1,0  

30 e 49 anos 50 16,4  

50 e 69 anos 122 40,0  

70 e 89 anos 118 38,7  

≤ 90 anos 12 3,9  

Escolaridade   0,0001 

Sem estudo formal 123 40,3  

Fundamental incompleto 93 30,5  

Fundamental completo 45 14,8  

Médio incompleto 17 5,6  

Médio completo 21 6,9  

Superior completo 5 1,6  

Pós-graduado 1 0,3  

Tipo de AVC   0,0001 

Isquemia 221 72,5  

Hemorragia intraparenquimatosa 36 11,8  

Hemorragia subaracnóidea 20 6,6  

Outro 16 5,2  

Desconhecido 12 3,9  

Sinais e sintomas no 10º dia   0,0001 

Melhoraram 229 75,1  

Pioraram 7 2,3  

Iguais 68 22,3  

Desapareceram 1 0,3  

Sinais e sintomas no 28º dia   0,0001 

Melhoraram 249 81,6  

Pioraram 10 3,3  

Iguais 22 7,2  

Desapareceram 24 7,9  
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Tabela 2: Distribuição das freqüências absoluta e percentual dos casos de AVC de acordo com as 

variáveis funcionais entre o 1º e 3° dia, e no 10º e 28º dia 

   Entre o 1º e 3 ºdia   10ºdia                 28º dia 

 N % n % n % 

Banho*       

Dependente 241 79,0 213 69,8 169 55,4 

Independente 64 21,0 92 30,2 136 44,6 

Vestir-se*ǂ       

Dependente 243 79,7 224 73,4 196 64,3 

Independente 62 20,3 81 26,6 109 35,7 

Higiene Pessoal*       

Dependente 210 68,9 188 61,6 146 47,9 

Independente 95 31,1 117 38,4 159 52,1 

Transferência*       

Dependente 236 77,4 218 71,5 191 62,6 

Independente 69 22,6 87 28,5 114 37,4 

Continência*       

Dependente 107 35,1 69 22,6 55 18,0 

Independente 198 64,9 236 77,4 250 82,0 

Alimentação       

Dependente 152 50,0 97 31,8 66 21,6 

Independente 153 50,0 208 68,2 239 78,4 

Escala de Rankin 

Modificada* 

     Sem nenhum sintoma 0 0 0 0 10 3,3 

Sem incapacidade 

significativa 18 5,9 40 13,1 51 16,7 

Pequena 

incapacidade 36 11,8 41 13,4 53 17,4 

Moderada 

incapacidade (com 

marcha) 22 7,2 25 8,2 35 11,5 

Moderada 

incapacidade (sem 

marcha) 168 55,1 172 56,4 140 45,9 

Grave incapacidade 61 20,0 27 8,9 16 5,2 

Comparação intragrupo: *diferença significativa (p < 0,0001). Comparação intergrupo: ǂdiferença 

significativa (p < 0,0001). 
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Resumo 

Os hábitos inadequados de sono podem repercutir no bem estar físico e mental do indivíduo, por 

isso o objetivo do estudo foi de avaliar os hábitos de sono de pacientes crônicos com Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) e a necessidade de atuação da Medicina do sono. Foi realizado um 

estudo descritivo, no qual participaram 154 pacientes (90 homens e 64 mulheres),  55,2% ≥ 60 

anos e 44,8% <60 anos, 81 com lesão cerebral direita e 73 à esquerda. Os pacientes responderam 

um Questionário de Hábitos de Sono, validado no Brasil, com 47 questões relacionadas com a 

família, moradia, saúde, sono e atividades diárias. Os dados foram analisados pelo teste Qui-

quadrado. Os resultados apontaram que 63,6% dos pacientes apresentavam mais uma pessoa no 

quarto de dormir, 12,3% se queixavam de muito barulho no quarto e 35% de muita iluminação. 

Dos pacientes avaliados 5,8% fumavam, 7,8% bebiam e 70,1% tomavam café. Quanto ao sono 

28,6% apresentavam dificuldade de iniciar o sono e 37,6% acordavam no meio da noite. Foram 

apresentadas queixas de pesadelos (11%),  sensação de sufoco (37,7%) e 35% sentiam muito 

sono durante o dia.  Além disso, 95% não trabalhavam, 80,5% não realizavam atividades físicas e 

95,4% não realizavam atividades mentais. Esses resultados indicam que muitos pacientes não 



 32 

seguem as medidas de higiene do sono, sugerindo a necessidade de atuação da Medicina do sono, 

a fim de que os pacientes aprendam hábitos de vida adequados que garantam uma boa qualidade 

de sono. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, medicina do sono, higiene do sono, qualidade do 

sono. 

 

Abstract 

Sleep habits in patients with cerebrovascular accident: The need for action of Sleep 

Medicine 

Inadequate sleep habits can affect the physical and mental well-being of the individual, so the 

aim of this study was to assess the sleep habits of patients with chronic cerebrovascular accident 

patients (CVA) and the need for action of Sleep medicine. It was conducted a descriptive study, 

which involved 154 patients (90 men and 64 women), 55.2%  ≥ 60 years old and 44.8% <60 

years old, 81 right brain-damaged and 73 left brain-damaged. The patients completed a Sleep 

Habits Questionnaire, validated in Brazil, with 47 questions related to family, housing, health, 

sleep and daily activities. The data were analyzed by chi-square test. The results showed that 

63.6% of patients had one more person in the bedroom to sleep, 12.3% complained about too 

much noise in the room and 35% about much light. From these patients 5.8% were smokers, 

7.8% and 70.1% drank coffee drinkers. About the sleeping 28.6% had difficulty to initiate to 

sleep and woke up 37.6% in the middle of the night. In addition, 95% were unemployed, 80.5% 

did not do physical activity and 95.4% did not perform mental activities. These results indicate 

that many patients do not follow sleep hygiene measures, suggesting the need for action of Sleep 

Medicine, so that patients learn lifestyle habits that ensure good quality of sleep. 

Keywords: cerebrovascular accident, sleep medicine, sleep hygiene, sleep quality. 
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Introdução 

Em alguns países as doenças crônicas degenerativas estão superando as infecto-

contagiosas, sendo o Acidente Vascular Cerebral (AVC) a principal delas, podendo constituir a 

primeira causa de morte e de incapacidades
1
. 

Esta doença neurológica de origem vascular pode apresentar um quadro clínico bastante 

variado, dependendo do tipo de lesão, da localização e do tamanho da área afetada, bem como da 

natureza e funções comprometidas
2
. Pacientes que sofreram um AVC apresentam déficits 

neurológicos que necessitam de reabilitação desde a etapa inicial de acometimento. Muitas vezes 

estes indivíduos apresentam queixas relacionadas ao sono, que comprometem a atuação do 

profissional da reabilitação na aplicação de exercícios e outros procedimentos que dependam da 

atenção, motivação e participação voluntária no tratamento.  

Relatos na literatura consideram que a função neurocomportamental é diretamente afetada 

pelo tempo de sono e vigília, e isso depende dos hábitos e do estilo de vida
3
. Considera-se que as 

alterações no padrão do sono noturno podem de fato gerar um excesso de sonolência durante o 

dia, que é fator preditivo de uma variedade de dificuldades cognitivas, como diminuição da 

atenção-concentração, orientação espacial e temporal e do desempenho da memória, assim como 

de comprometimentos das funções psicológica e social que podem agravar os sintomas e até 

mesmo o prognóstico de desordens médicas
4,5

.  

O reconhecimento pelos profissionais de saúde da ocorrência dos problemas de sono 

aparece como um importante componente na abordagem clínica em geral. Além disso, medidas 

de prevenção ou intervenção frente às condições que contribuem para as desordens do sono, e o 

diagnóstico e tratamento destas desordens são consideravelmente importantes em termos de 

saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, a percepção do próprio paciente sobre o seu sono é 

uma consideração primária e essencial na prática clínica. 
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Grande parte dos distúrbios do sono pode ser resolvida com medidas simples e eficazes na 

maioria dos casos, como a terapia comportamental, que inclui medidas de higiene do sono, com o 

objetivo de fazer o paciente aprender hábitos de vida adequados que garantam uma boa qualidade 

de sono. A higiene do sono é composta por um conjunto de medidas comuns, tais como evitar 

atividade física e consumo de substâncias estimulantes (como cafeína) horas antes de dormir e 

retirar do quarto TV, computador e quaisquer outros fatores que possam comprometer o sono. 

Antes de dormir o ideal é ficar num ambiente bem escuro e sem ruídos, para produzir as 

adaptações neurológicas que levam ao sono
3,6

.  

Com base no exposto, podemos pressupor que os hábitos inadequados de sono podem 

repercutir no bem estar físico e mental do indivíduo, por isso o objetivo do estudo foi de avaliar 

os hábitos de sono de pacientes crônicos com AVC e discutir a respeito da necessidade de 

atuação da Medicina do sono. 

 

Materiais e Métodos 

Participantes 

 A amostra foi constituída por 154 pacientes com diagnóstico de primeiro episódio de 

AVC, registrados em Serviços de Fisioterapia, sendo 90 homens e 64 mulheres, com média do 

tempo de sequela de 26,5 ± 33 meses. Os critérios de exclusão adotados para os pacientes foram: 

lesão cerebral recorrente, transtornos cognitivos graves, afasia e uso de ansiolíticos, 

antidepressivos ou neurolépticos. 
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Procedimentos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do parecer 193/2006. Os 

participantes foram informados sobre os procedimentos da pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

A avaliação subjetiva do sono dos participantes do estudo foi realizada através da 

aplicação, em forma de entrevista, do Questionário de Hábitos do Sono que é um instrumento 

validado e padronizado com quarenta e sete perguntas, que objetiva traçar um perfil do indivíduo 

avaliado, obtendo-se informações sobre a sua família, condições de moradia, saúde, sono e 

atividades diárias
7
. Para a identificação das queixas de distúrbios do sono foram utilizados do 

referido instrumento algumas informações, tais como: relato subjetivo de algum problema de 

sono, queixa de insônia, definida como sendo a dificuldade para iniciar o sono e/ou acordar à 

noite e não conseguir adormecer, pesadelos, acordar com sensação de sufoco e  sonolência 

durante o dia (Anexo 3). 

 

Análise de dados 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS 15.0 (Statistical Package for 

the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 

O teste Qui-Quadrado foi utilizado para comparar a frequência de queixas de sono. 

 

Resultados 

Na amostra  estudada não foi encontrada diferença significativa na frequência de 

indivíduos do sexo feminino e masculino, também não houve entre as faixas de idade ≥60 anos e 

<60 anos. Avaliando o grau de escolaridade não foi encontrada diferença significativa entre os 

pacientes que não tinham escolaridade e os que tinham escolaridade (Tabela 1). 
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 Pelo Questionário de Hábitos de sono foram avaliados 5 domínios: família, moradia, 

saúde,  sono e atividades diárias. Com relação aos fatores relacionados com a família e moradia, 

foi encontrado que os pacientes possuíam até 9 pessoas morando na mesma casa e 63,6% dos 

pacientes dividiam o quarto com pelo menos uma pessoa. Pelo menos 12,3% dos pacientes 

reclamavam de barulho no quarto e 35% de muita iluminação durante à noite (Tabela 2). 

De acordo com a análise dos aspectos relacionados com a saúde verificou-se que poucos 

pacientes fumavam e bebiam, mas a grande maioria tomava café. Além disso, grande parte dos 

pacientes não trabalhava mais, não fazia nenhuma atividade física e mental (Figura 1).  

No que diz respeito às informações obtidas sobre o sono, quando os participantes foram 

questionados se apresentavam algum problema de sono, 35,7% dos pacientes responderam 

afirmativamente essa questão. As queixas estavam relacionadas com dificuldade para iniciar o 

sono, acordar à noite e ter dificuldade para adormecer novamente, pesadelos, acordar à noite com 

sensação de sufoco e sonolência diurna (Figura 2).  

 

Discussão 

O Questionário de Hábitos de Sono considera importante avaliar as condições da família e 

moradia do indivíduo, averiguando quantas pessoas moram numa mesma casa, se esse indivíduo 

dorme com mais de uma pessoa no quarto e quais são os níveis de barulho e iluminação do 

quarto. Como os pacientes da amostra são usuários do serviço público de saúde era esperado que 

grande parte deles tivesse baixas condições financeiras e por isso verificássemos um número alto 

de pessoas morando na mesma casa, e isso foi o que ocorreu, pois encontramos registros de até 9 

pessoas por casa, com as maiores frequências sendo observadas em torno de 5 pessoas. Grande 

parte dos pacientes referiu que dividia o quarto com pelo menos uma pessoa, que pode ter sido 

seu cônjuge ou algum cuidador. 
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Encontramos também registro de queixas de barulho no quarto e muita iluminação 

durante à noite, o que pode afetar diretamente a qualidade do sono desses pacientes. Esses dados 

indicam a necessidade de conscientização dos pacientes e familiares à respeito da indicação de 

manter o quarto em silêncio durante à noite, assim como, não permitir luminosidade no quarto 

que altere os horários de dormir, por exemplo. 

Na análise dos aspectos relacionados com a saúde,  não encontramos índices altos de uso 

de fumo e bebida. Esses são resultados positivos, pois além dos danos no aparelho respiratório e 

cardiovascular, a nicotina também afeta o comportamento, a concentração, o sono e hábitos 

alimentares. Tem-se sugerido que a nicotina interfere no ciclo sono-vigília. Alguns autores 

mostram que estimular os receptores da nicotina promovem o despertar e reduz o tempo total de 

sono e perturba o sono REM
8
. O consumo de álcool pode estar associado com o aumento da 

pressão sanguínea, fatores de coagulação e arritmias cardíacas, bem como, maior risco de AVC 

hemorrágico
9
. 

Por outro lado, verificamos uma grande frequência do hábito de tomar café. De acordo 

com a literatura, a cafeína interfere no tempo total de sono e pode gerar uma má qualidade do 

mesmo
10

. O hábito de tomar café, principalmente à noite, no jantar por exemplo, é muito comum 

no Brasil, no entanto, é preciso orientar esses pacientes para evitar o consumo de café próximo ao 

horário de dormir, a fim de não prejudicar a propensão ao sono desses pacientes. 

Na amostra estudada  encontramos queixas relacionadas com a dificuldade para iniciar o 

sono, acordar à noite e ter dificuldade para adormecer novamente, que podem estar indicando a 

ocorrência de insônia nesses pacientes. A maior prevalência de pacientes com problemas de sono 

após o AVC sugere uma associação entre essa patologia e os distúrbios do sono. No estudo de 

Vock et al.
11

, que avaliou pacientes após AVC isquêmico, também foi encontrada uma maior 

frequência de alterações no sono comparando-se com o período antes do AVC. Assim como, 



 38 

Schuiling et al.
12

, ao avaliarem a frequência e gravidade de desordens do sono em pacientes que 

sofreram um AVC hemorrágico, encontraram que todos os pacientes estudados relataram que os 

problemas com o sono começaram depois da doença.  

Encontramos na literatura que a insônia é uma queixa comum após um AVC 

isquêmico
13,14

. De acordo com Kryger et al.
15

, queixas de insônia e sonolência excessiva são 

sintomas de desordens do sono e são consideradas também marcadores de doenças e preditores 

de uma mortalidade aumentada. As condições do quarto e o uso do café que foram evidenciados 

no presente estudo são fatores que podem estar contribuindo para ocorrência de queixas de uma 

possível insônia.  

Os pacientes também se queixaram de pesadelos, de acordar à noite com sensação de 

sufoco e  de sonolência diurna. Esses dados estão de acordo com os achados de Foley et al.
16

 que, 

ao avaliarem a associação entre problemas de sono e doença crônica em idosos, encontraram que 

o fato do indivíduo apresentar AVC esteve associado com a ocorrência de um ou mais problemas 

de sono, tal como dificuldade para pegar no sono e permanecer dormindo, e de sonolência diurna. 

Assim como, Davies et al.
17

 encontraram em seu estudo que a sonolência diurna esteve 

significativamente associada ao AVC. Corroborando ainda com os resultados apresentados, 

Müller et al.
18

 encontraram que pacientes de AVC apresentaram maior frequência de episódios de 

vigília após o início do sono e menor eficiência do sono do que os indivíduos controles. No 

estudo de Chasens et al.
19

 evidenciou-se uma relação entre a sonolência e a qualidade do sono, 

uma vez que indivíduos com sonolência diurna relataram pior qualidade do sono em comparação 

aos que não apresentaram sonolência. 

Outro resultado importante encontrado foi que grande parte dos pacientes não trabalhava 

mais, e não fazia nenhuma atividade física e mental. Essa evidência é preocupante, pois a 

literatura aponta que a atividade física diminui o risco de AVC em 27%, enquanto um estilo de 
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vida sedentário aumenta os riscos não apenas de ter o primeiro episódio de AVC, mas também de 

ter eventos subsequentes. Além disso, o exercício favorece uma melhor qualidade de sono, 

contribui para perda de peso e tem o efeito na melhora da apnéia obstrutiva do sono severa
9
. Uma 

das medidas de higiene do sono propõe ao indivíduo  que ele se exponha a luz do sol, o que 

auxilia a sincronização do ritmo circadiano de sono-vigília e impede eventos de insônia
3,6

.   

As queixas de problemas de sono verificadas no presente estudo podem ter vários 

desdobramentos, entre eles a privação crônica de sono que pode consequentemente afetar o 

estado emocional, o comportamento, as funções cognitivas, propiciando uma má qualidade de 

vida e desorganização social e familiar
20

. Considerando a influência que o conhecimento exerce 

sobre o comportamento, acreditamos que ensinar as medidas de higiene do sono podem favorecer 

a qualidade e impedir o avanço dos distúrbios do sono.  

O estudo realizado apresentou algumas limitações. Não foi avaliado nesse estudo a 

relação entre os problemas de sono e a localização das lesões cerebrais específicas, em função 

dos exames de neuroimagem terem sido realizados em diferentes hospitais, não permitindo a 

padronização dos laudos médicos. Além disso, seria importante analisar a influência do sistema 

circadiano na regulação do sono desses pacientes. 

Em conclusão, verificou-se no estudo que pacientes com AVC apresentaram queixas 

relacionadas com a família, moradia, saúde, sono e atividades diárias. Esses resultados indicam 

que muitos pacientes não seguem as medidas de higiene do sono, sugerindo a necessidade de 

atuação da Medicina do sono, a fim de que os pacientes aprendam hábitos de vida adequados que 

garantam uma boa qualidade de sono. 
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Tabela 1- Caracterização da amostra quanto ao sexo, idade, escolaridade e lado da lesão cerebral. 

Variáveis n % 

Sexo (p= 0,052)     

Feminino 64 41,6 

Masculino 90 58,4 

Idade (p= 0,219)   

≥ 60 anos 85 55,2 

< 60 anos 69 44,8 

Escolaridade (p>0,05)   

Sem estudo formal 24 15,6 

Fundamental incompleto 58 37,7 

Fundamental completo 28 18,2 

Médio incompleto 44 28,6 

Lesão cerebral (p= 0,458)   

Direita 81 52,6 

Esquerda 73 47,4 
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Tabela 2- Frequência absoluta e percentual dos hábitos de sono de pacientes com Acidente 

Vascular Cerebral quanto aos fatores relacionados à família e moradia. 

Variáveis n % 

Nº de pessoas na casa   

0 1 0,6 

1 17 11,0 

2 39 25,3 

3 28 18,2 

4 30 19,5 

5 19 12,3 

6 7 4,5 

7 3 1,9 

8 5 3,2 

9 5 3,2 

Nº de pessoas no quarto   

0 37 24,0 

1 98 63,6 

2 15 9,7 

3 2 1,3 

4 2 1,3 

Barulho no quarto   

Sim 19 12,3 

Não 135 87,7 

Iluminação no quarto   

Sim 54 35 

Não 100 65 
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Figura 1- Frequência percentual dos aspectos relacionados com a saúde e atividades diárias de 

pacientes com Acidente Vascular Cerebral.  

 

 

Figura 2- Frequência percentual das queixas de problemas de sono em pacientes com Acidente 

Vascular Cerebral.  
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Resumo 

O estudo objetivou-se a fazer um rastreamento cognitivo nos pacientes com AVC de acordo com 

a idade, escolaridade e grau neurológico. Participaram 109 pacientes, sendo 48 mulheres e 61 

homens, com média da idade de 59 anos (± 11), média do tempo de escolaridade de  5 anos (± 4) 

e do tempo de sequela de 16 meses (± 14). Os pacientes foram avaliados através do Mini-Exame 

do Estado Mental para rastreamento cognitivo e pela National Institute of Health Stroke Scale 

para verificar o grau neurológico. Os dados foram analisados pela regressão linear múltipla 

(stepwise forward). Ao final da análise verificou-se que as variáveis grau neurológico, idade e 

escolaridade  contribuíram significativamente para o valor global do MEEM e explicaram a 

variância do estado cognitivo (R
2 

ajustado=0,24). Cada aumento do comprometimento 

neurológico representa uma diminuição de 0,456 no escore do MEEM. Da mesma forma quanto 

maior a idade ocorre uma diminuição de 0,202 no MEEM e à medida que diminui o tempo de 

escolaridade há uma diminuição de 0,190  no MEEM. Foram calculados os percentis 50 para 

determinar os pontos de corte do MEEM. Os pontos de corte variaram de 14 a 22 de acordo com 

o grau neurológico, idade e escolaridade. Os resultados apontaram que o rastreamento positivo de 
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déficit cognitivo pode estar associado a maior comprometimento neurológico, necessitando 

também ser ajustado pela idade e escolaridade, sugerindo que estas associações sejam 

preferencialmente levadas em consideração na planificação da reabilitação neuropsicológica dos 

pacientes com AVC.  

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Mini-Exame do Estado Mental, cognição.  

 

Abstract 

Cognitive screening of MMSE according to age, education level and neurological 

examination in patients with cerebrovascular accident. 

 

The study aimed to make a cognitive screening in stroke patients according to age, education 

level and neurological status. Participated 109 patients, 48 women and 61 men, with average age 

of 59 years (± 11), average years of schooling of 5 years (± 4) and duration of sequelae of 16 

months (± 14). Patients were evaluated using the Mini Mental State Examination (MMSE) for 

cognitive screening and the National Institutes of Health Stroke Scale to assess the degree 

neurological. The data were analyzed by multiple linear regression (stepwise forward). After the 

analysis it was found that the neurological level variables, age and education contributed 

significantly to the overall value of the MMSE and explained the variance in cognitive status (R
2
  

adjusted = 0.24). Each increase of neurological impairment shows a decrease of 0.456 in MMSE 

score. Likewise the greater the age is there is a decrease in MMSE score of 0.202 and with 

decreasing duration of the education for a decrease in MMSE 0.190. Were calculated fifty 

percentiles to determine the cutoff points for the MMSE. The cutoff points ranged from 14 to 22 

according to the neurological level, age and education. The results showed that the positive 
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screening of cognitive impairment may be associated with more severe neurological impairment, 

requiring also be adjusted for age and education, suggesting that these associations are preferably 

taken into consideration in planning the neuropsychological rehabilitation of cerebrovascular 

accident patients. 

 

Keywords: cerebrovascular accident, Mini-Examination of the Mental State, cognition. 

 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia definida como uma disfunção 

neurológica causada por uma anormalidade na circulação cerebral. Os pacientes apresentam 

manifestações clínicas diversas, tais como os comprometimentos na função sensório-motora, 

cognição, percepção, linguagem e deficiências visuais, que limitam as atividades no ambiente 

social, profissional e familiar (Nys et al., 2007; Ones et al., 2009; Narasimhalu et al., 2011).  

A literatura mostra que os déficits cognitivos em pacientes com AVC dependem da 

combinação de 3 fatores. Primeiro, a localização da lesão. Segundo, a distribuição das disfunções 

neuronais que determinam a velocidade mental, memória e redução das funções executivas. 

Terceiro, o nível de comprometimento cognitivo depende de fatores como idade, sexo, 

comorbidades, dentre outros fatores (Milinavičienė, Rastenytė & Kriščiūnas, 2011).  

Estima-se que 35% dos pacientes apresentam algum tipo de comprometimento cognitivo 

nos 3 primeiros meses após o AVC e que continuam apresentando até 3 anos anos depois (Patel, 

Coshall, Rudd & Wolfe, 2003; del Ser et al., 2005; Pantoni & Philip, 2011). Aproximadamente 

10% dos pacientes após o primeiro AVC desenvolvem demência e 30% dos indivíduos após 

AVCs recorrentes também (Serrano, Domingo, Rodríguez-Garcia, Castro & del Ser, 2007; 

Pendlebury, Cuthbertson, Welch,  Mehta,  & Rothwell, 2010). Outro estudo apontou que mais da 
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metade dos pacientes após um AVC sofre de déficit cognitivo como problemas na memória e 

lentidão mental, sendo que na fase aguda, esses comprometimentos passam desapercebidos 

(Bour, Rasquin, Boreas, Limburg  & Verhey, 2010).  

Déficits cognitivos podem influenciar na recuperação do status funcional do paciente 

durante a reabilitação fazendo com que esse processo se extenda, dificultando a adesão ao 

tratamento e comprometendo a qualidade de vida dos enfermos (Gottesman & Hillis, 2012; 

Milinavičienė et al., 2011). Dessa forma, é de fundamental importância fazer o rastreamento dos 

déficits cognitivos o mais precocemente possível, para isso, os instrumentos de avaliação devem 

ser sensíveis e fidedignos. 

O MEEM é o instrumento mais utilizado para rastreamento cognitivo no mundo. O ponto 

de corte mais frequentemente utilizado para indicar comprometimento cognitivo é o 24. Alguns 

autores sugerem 25 para aumentar a sensibilidade para demência leve. O ponto de corte é 

frequentemente ajustado para o nível educacional. Alguns autores já sugeriram que o ponto de 

corte 24 mostrou-se excelente para pessoas com escolaridade acima de 9 anos, enquanto o ponto 

de corte 17 foi ótimo para aqueles com menor escolaridade (Murden, McRae, Kaner  & 

Bucknam, 1991). 

No Brasil, os estudos também divergem quanto ao ponto de corte para cada idade e 

escolaridade. Um estudo realizado com o objetivo de investigar o melhor ponto de corte do 

MEEM para rastrear déficit cognitivo em uma amostra de idosos com e sem demência, verificou 

que dentre os diferentes níveis de escolaridade avaliados (analfabetos, primário, ginásio, colegial 

e faculdade), apenas o grupo sem escolaridade formal diferia dos demais quando o efeito da idade 

era levado em consideração e revelou que o ponto de corte 19/20 (caso/não caso) foi o mais 

adequado para o rastreamento de déficit cognitivo em idosos sem escolaridade e o 23/24 para 
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idosos com alguma instrução escolar (sensibilidade de 78% e especificidade de 75%) (Almeida, 

1998).  

Avaliando a literatura pesquisada não foi encontrado nenhum estudo que procurasse 

avaliar pontos de corte específicos para pacientes com AVC, dessa forma, o objetivo desse estudo 

foi fazer um rastreamento cognitivo nos pacientes com AVC identificando pontos de corte de 

acordo com a idade, escolaridade e grau neurológico.  

 

Materiais e métodos 

 

Amostra 

A amostra foi constituída por 109 pacientes com diagnóstico de primeiro episódio de 

AVC, registrados em Serviços de Fisioterapia, sendo 48 mulheres e 61 homens. Os critérios de 

exclusão adotados para os pacientes foram: lesão cerebral recorrente, transtornos cognitivos 

graves, afasia e uso de ansiolíticos, antidepressivos ou neurolépticos. 

 

Procedimentos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, por meio do parecer 

nº 193/2006, seguindo os padrões éticos de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Os participantes foram informados sobre os procedimentos da pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os pacientes inicialmente foram avaliados pela National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS) para verificar o grau neurológico (Anexo 4), composta por 11 domínios (nível de 

consciência, movimentos oculares, campo visual, movimentos faciais, função motora do membro 

superior e do membro inferior, ataxia de membros, sensibilidade, linguagem, disartria, 
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negligência espacial), sendo pontuados com escores que variam de 0 a 4. Com a soma da 

pontuação de cada ítem é obtido um escore total, e quanto maior for o seu valor, maior é o 

comprometimento neurológico. Considera-se que escores de 0 a 6 indicam um comprometimento 

neurológico leve, de 7 a 16, comprometimento moderado e escores de 17 a 30, comprometimento 

neurológico grave (Caneda et al., 2006). 

Na avaliação cognitiva foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), (Anexo 5) 

composto por sete categorias que avaliam funções cognitivas específicas como a orientação 

temporal e espacial, memória imediata, atenção e cálculo, memória com evocação tardia, 

linguagem e capacidade construtiva visual. O exame gradua o desempenho cognitivo em uma 

escala de 0 a 30 pontos, pontuação abaixo de 24 indica disfunção cognitiva (Almeida, 1998).  

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS 15.0 (Statistical Package for 

the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 

Após a realização do teste Kolmogorov-Smirnov foi encontrada distribuição normal nos escores 

do MEEM, por isso modelos explicativos foram construídos através da análise de regressão linear 

múltipla, a fim de identificar as variáveis preditoras do déficit cognitivo dos pacientes. Antes 

foram analisadas através do teste de correlação de Pearson  as correlações entre as variáveis 

demográficas (sexo, idade e escolaridade) e clínicas (tempo de sequela e grau neurológico) como 

variáveis independentes, com o valor global do MEEM (variável dependente), para estabelecer a 

ordem de entrada das variáveis no modelo de regressão. Após a análise univariada, foram 

selecionadas as variáveis com p valores  0,10, sendo acrescentadas uma a uma no modelo de 

regressão em ordem decrescente do coeficiente de correlação e pela significância (stepwise 
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forward). Os valores do percentil 50 foram calculados para estabelecer pontos de corte de acordo 

com a idade, escolaridade e grau neurológico.  

 

Resultados 

A Tabela 1 mostra a análise descritiva da amostra de acordo com a idade, escolaridade, 

tempo de sequela e grau neurológico.  

A análise de correlação realizada entre o sexo, idade, escolaridade, tempo de sequela e 

grau neurológico com os escores do MEEM apontou que o sexo e o tempo de sequela não 

apresentaram um p 0,10, sendo excluídos da análise de regressão (Tabela 2). As demais 

variáveis foram acrescentadas uma a uma, observando-se o comportamento do modelo à medida 

que era introduzida cada variável. Ao final da análise de regressão verificou-se que as variáveis 

grau neurológico, idade e escolaridade  contribuíram significativamente para o valor global do 

MEEM, sendo o modelo 3 o que  melhor explicou a variância do estado cognitivo (R
2 

ajustado=0,24) (Tabela 3). Nesse sentido, cada aumento do comprometimento  neurológico 

representa uma diminuição de 0,456 no escore do MEEM. Da mesma forma quanto maior a idade 

ocorre uma diminuição de 0,202 no MEEM e à medida que diminui o tempo de escolaridade há 

uma diminuição de 0,190  no MEEM. 

Em função dos resultados da análise de regressão foram calculados os percentis 50 para 

determinar os pontos de corte do MEEM. Os pontos de corte variaram de 14 a 22 de acordo com 

o grau neurológico, idade e escolaridade (Tabela 4). 
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Discussão 

A análise de regressão apontou que os escores do MEEM podem variar primariamente de 

acordo com o grau neurológico, ou seja, o comprometimento neurológico deve ser levado em 

consideração antes de se estabelecer um ponto de corte para déficit cognitivo nos pacientes com 

AVC. Os escores podem ser estabelecidos diferentemente para pacientes com grau leve e grave, e 

à medida que o grau de comprometimento neurológico melhora o ponto de corte no MEEM 

aumenta. Em seguida, por ordem de associação encontrada, a idade foi identificada como um 

fator de ajuste necessário, sugerindo que o aumento da idade leva a uma diminuição do ponto de 

corte do MEEM. O terceiro fator relacionado foi a escolaridade, indicando que à medida que 

diminui o tempo de escolaridade há uma diminuição no ponto de corte do MEEM.  

A literatura é ampla em estudos que consideram que o MEEM deve ser ajustado pela 

idade e escolaridade. Em geral, a idade avançada é um importante preditor de déficit cognitivo 

depois do AVC e de demência na fase crônica do AVC (Nys et al. 2007; Klimkowicz-Mrowiec, 

Dziedzic, Slowik & Szczudlik, 2006; Rasquin, Verhey, van Oostenbrugge, Lousberg & Lodder, 

2004). Além disso, a literatura aponta que valores específicos para diferentes escolaridades são 

necessários ao interpretar resultados individuais do MEEM em populações de baixo nível 

educacional para reduzir a taxa de falsos positivos (Murden, McRae, Kaner  & Bucknam, 1991; 

Almeida, 1998; Laks et al., 2003).  

Estudos anteriores mostram que os pacientes com diferentes tipos de patologias podem ter 

desempenho diferenciado no MEEM dependendo, por sua vez, das lesões apresentadas. 

Indivíduos parkinsonianos podem apresentar mais dificuldades no item de atenção e cálculo, no 

desenho ou na repetição, por outro lado, pacientes com a Doença de Alzheimer inicial poderão 

apresentar somente déficit mais evidente na recordação das palavras, e indivíduos com quadros 



 53 

de confusão mental provavelmente terão maior comprometimento nos ítens de orientação 

(Brucki, Nitrini, Caramelli, Bertolucci & Okamoto, 2003).  

Em pacientes com AVC, o grau neurológico pode variar dependendo da fase de 

acometimento. Déficits cognitivos específicos podem ser mais comuns em indivíduos mais 

idosos na fase aguda do AVC. Por exemplo, vários estudos tem mostrado que a negligência 

hemiespacial é mais comum em indivíduos mais velhos do que nos mais jovens que tiveram AVC 

(Appelros, Karlsson & Hennerdal, 2007; Gottesman, Kleinman, Davis et al. 2008). A afasia 

depois do AVC parece ser mais comum em indivíduos mais velhos com 3% de aumento do risco 

por ano adicionado de idade (Engelter et al., 2006). Um outro importante fator na avaliação de 

déficits cognitivos na fase aguda é o efeito de medicamentos (Wright et al., 2009). 

Muitos déficits cognitivos continuam além do período subagudo. Em um estudo, cerca de 

83% com déficits iniciais na memória verbal  e 78 %  com déficits na construção visuoespacial e 

memória visual mostraram somente uma recuperação aos 6 meses (Nys et al., 2005). Outro 

estudo mostrou que 54% dos pacientes ainda apresentavam déficits na atenção um ano após o 

AVC, mas poucos tinham déficits na função executiva, linguagem e memória de longo-prazo 

comparado com a fase aguda (Lesniak, Bak, Czepiel, Seniow & Czlonkowska, 2008). Além 

disso, alguns indivíduos podem ter uma progressão dos déficits cognitivos até desenvolverem 

demência (Pendlebury & Rothwell, 2009). Todas essas evidências indicam que dependendo da 

fase do AVC o comprometimento cognitivo pode variar, nesse sentido, é possível que o ponto de 

corte em testes de rastreio também devam ser ajustados. 

No presente estudo os pontos de corte do MEEM para o AVC foram definidos da seguinte 

forma: para pacientes com grau neurológico leve: ponto de corte 22 com idade ≥ 60 anos 

escolarizados e 19 para não escolarizados; ponto de corte  23 com idade < 60 anos escolarizados 

e 18 para não escolarizados. Para pacientes com grau de comprometimento neurológico grave: 
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ponto de corte 19 com idade ≥ 60 anos escolarizados e 14 para não escolarizados; ponto de corte  

21 com idade < 60 anos escolarizados e 16 para não escolarizados. Nesse sentido, os pontos de 

corte mais baixos foram encontrados em pacientes com grau neurológico grave comparando-se a 

idade e a escolaridade de pacientes com grau neurológico leve. Todos os pontos de corte 

encontrados foram abaixo do ponto de corte 24, que é o estabelecido na literatura para rastreio de 

déficits cognitivos (Murden, McRae, Kaner  & Bucknam, 1991).  

Esses pontos de corte encontrados podem permitir um rastreamento cognitivo mais 

adequado e os déficits cognitivos podem ser classificados de acordo a literatura em 4 grupos: 

grupo 1, déficit severo (escore de 0 a 10);  grupo 2, déficit moderado (de 11 a 20); grupo 3, 

déficit leve (de 21 to 24) e grupo 4, sem déficit (de 25 a 30) (Milinavičienė et al., 2011).  

O estudo realizado apresentou algumas limitações. Não foi avaliada nesse estudo a 

relação entre os déficits cognitivos e a localização das lesões cerebrais específicas, em função dos 

exames de neuroimagem terem sido realizados em diferentes hospitais, não permitindo a 

padronização dos laudos médicos. Além disso, seria importante analisar a influência do lado da 

lesão cerebral no déficit cognitivo desses pacientes. 

Em conclusão, os resultados apontam que o rastreamento positivo de déficit cognitivo 

pode estar associado ao comprometimento neurológico, necessitando-se também considerar a 

idade e a escolaridade ao estabelecer pontos de corte no MEEM, sugerindo que estas associações 

sejam levadas em consideração na planificação da reabilitação neuropsicológica dos pacientes 

com AVC. Os pontos de corte do presente estudo podem ser testados em outras pesquisas, a fim 

de avaliar a sua validade em rastrear déficits cognitivos especificamente para pacientes com 

AVC. 
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Tabela 1- Análise descritiva de acordo com as variáveis demográficas e clínicas. 

 Mínimo Máximo Média Desvio  

padrão 

Idade 25 90 59 11 

Escolaridade 0 16 5 4 

Tempo de sequela 1 72 16 14 

Grau neurológico (NIHSS) 0 19 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Coeficientes de correlação entre o MEEM e as variáveis demográficas e clínicas. 

 MEEM 

 Coeficientes (r) p valor 

Sexo 0,087 0,369 

Idade -0,175 0,069 

Escolaridade 0,164 0,089 

Tempo de sequela -0,057 0,555 

Grau neurológico -0,376 0,0001 
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Tabela 3- Modelos de regressão linear múltipla (stepwise forward), considerando grau 

neurológico, idade e escolaridade como variáveis independentes e o escore global do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) como variável dependente. Valores de R
2 

ajustado,  ± EP 

(Erro Padrão), Intervalo de Confiança de 95% e p valor. 

 R
2 

ajustado  ± EP IC de 95% p 

Modelo 1     

Grau neurológico 0,14 -0,376± 0,124 -0,767 a -0,274 0,0001 

Modelo 2     

Grau neurológico 0,21 -0,428± 0,123 -0,837 a -0,351 0,0001 

     Idade  -0,261 ± 0,042 -0,205 a – 0,041 0,004 

Modelo 3 0,24    

Grau neurológico  -0,456 ± 0,122 -0,875 a -0,391 0,0001 

Idade  -0,202 ± 0,043 -0,180 a -0,009 0,030 

Escolaridade  0,190 ± 0,119 0,010 a 0,484 0,041 

 

 

 

Tabela 4- Percentis dos escores do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) de acordo com o 

grau neurológico  (leve e grave), a idade e a escolaridade.  

 Leve Grave 

 Percentil 50 Percentil 50 

≥ 60 anos 

Escolarizados 

22 19 

≥ 60 anos 

Não escolarizados 

19 14 

< 60 anos 

Escolarizados 

23 21 

< 60 anos 

Não Escolarizados 

18 16 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo realizado surgiu a partir da aprovação do projeto intitulado “PRODIAVC –

Programa de Diagnóstico e Intervenção das alterações do sono, cognitivas e funcionais após o 

AVC”, um programa multicêntrico envolvendo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com recursos financeiros do MCT- CNPq / MS-

SCTIE-DECIT. 

 O PRODIAVC  envolveu a participação de muitos profissionais e estudantes de mestrado 

e doutorado de diversas áreas como Fisioterapia, Neurociências, Medicina, Psicologia, 

Informática, entre outras. Todos juntos se comprometeram a estar em prol do AVC objetivando 

lançar medidas para prevenção e reabilitação das pessoas acometidas por esta patologia. 

 A abordagem do PRODIAVC era multidimensional, ou seja, deveria abranger pelo menos 

4 dimensões: a epidemiológica, sono, cognição e função (Figura 2).  

 

Figura 2- Abordagem multidimensional do PRODIAVC. 
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Era necessário saber qual a incidência dessa doença em algumas regiões do país, 

principalmente no nordeste brasileiro; colher os dados epidemiológicos, as características 

sociodemográficas e clínicas. Além disso, a pretensão era identificar as queixas de problemas de 

sono e os hábitos de sono de uma amostra maior de pacientes, a fim de entender os fatores 

envolvidos com a qualidade do sono. Acrescentando-se à avaliação do sono, objetivou-se  

analisar as possibilidades de fazer o rastreamento de déficits cognitivos desde o estágio agudo até 

o crônico. Por fim, a dimensão funcional era também de significativa importância, pois todas as 

alterações motoras, cognitivas e do sono podem repercutir nas atividades da vida diária desses 

pacientes. 

 O estudo iniciou-se no Hospital Walfredo Gurgel por ser o maior hospital público de 

urgência em Natal/RN. Foram realizadas visitas frequentes ao hospital e para verificar os casos 

de primeiro evento de AVC que haviam chegado e, de leito em leito, eram aplicados o STEP, o 

MEEM, a NIHSS, dentre outros instrumentos. Foi maravilhosa a oportunidade de conhecer e 

ouvir esses pacientes e seus familiares. Após um ano, tínhamos muitos dados e muita experiência 

profissional e pessoal.  

Iniciamos então uma revisão de literatura e a elaboração de uma cartilha que fosse não 

apenas informativa, mas que proporcionasse a essas pessoas novas perspectivas e conhecimento 

sobre a doença (Anexo 7). Prevenção, cuidados com a transferência, auxílio para mobilidade, 

fatores de risco, dicas de higiene do sono e sobre estimulação cognitiva estavam presentes nessa 

cartilha. Ela foi feita de maneira que pudesse atrair a atenção deles e que os estimulasse a 

compartilhar com outros de sua família.  

Depois dessa etapa, toda a equipe foi treinada para o início dos atendimentos no Serviço 

de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, no qual os pacientes 

foram triados para avaliação do seu estado de sono, cognitivo e funcional proporcionando 
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também reabilitação na área de Fisioterapia e Psicologia. A equipe multidisciplinar trabalhou em 

conjunto buscando uma abordagem multidimensional e acolhendo os indivíduos pós AVC e seus 

familiares.  

A partir de todo esse trabalho foi formado um amplo banco de dados de pacientes  com 

AVC, que poderá ser compartilhado com as demais regiões do país, a fim de que possam ser 

estabelecidas propostas terapêuticas incluindo abordagens de medicina do sono, cognitivas e 

motoras. 

Enfim, o conhecimento do perfil dos comprometimentos da população com AVC, em 

relação aos aspectos sociodemográficos, das alterações do sono, da cognição e estado funcional 

permitirá a elaboração de um modelo preditivo, no qual se identificará os principais fatores 

relacionados à incapacidade funcional da população estudada. Servirá de base para o 

estabelecimento de políticas viáveis e eficazes no sentido de prevenir ou retardar a instalação de 

incapacidades funcionais, melhorando assim as ações voltadas para à saúde dos pacientes e 

aperfeiçoamento da rede SUS. 

 

5. CONCLUSÕES  

O estudo realizado se propôs a fazer uma abordagem muldimensional dos pacientes com 

AVC, por isso, avaliou as características sociodemograficas, os hábitos de sono, o estado 

cognitivo e funcional. 

Os resultados encontrados constituiram três artigos científicos. No primeiro artigo, o 

estudo conseguiu mapear os aspectos sociodemográficos de uma amostra significativa de 

pacientes com AVC na cidade do Natal/RN. Os fatores mais importantes foram a idade, o sexo e 

a escolaridade, evidenciando-se uma frequência elevada de casos de AVC, predominantemente 

na faixa etária de 50 a 69 anos e de baixo nível de escolaridade, para ambos os sexos. Além 
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desses fatores, um dado relevante foi a frequência de casos com dependência funcional de grau 

moderado, apontando a necessidade de que os hospitais públicos mantenham uma equipe de 

reabilitação para atuar diretamente com as sequelas funcionais decorrentes do AVC. 

O segundo artigo foi focado no levantamento dos hábitos de sono dos pacientes, a fim de 

analisar a necessidade da Medicina do Sono. Pelos dados levantados verificou-se que pacientes 

com AVC apresentavam queixas relacionadas com a família, moradia, saúde, sono e atividades 

diárias. Esses resultados podem servir de base para profissionais da saúde implementarem 

medidas de higiene do sono durante o processo de reabilitação, para que os pacientes aprendam 

hábitos de vida adequados que garantam uma boa qualidade de sono. 

O terceiro  artigo foi desenvolvido em função da carência de estudos que indiquem pontos 

de corte para rastreamento cognitivo especificamente em pacientes com AVC. Os resultados 

apontaram que o rastreio de déficit cognitivo na prática clinica deve considerar o grau de 

comprometimento neurológico, necessitando-se também estabelecer pontos de corte ajustados 

pela idade e escolaridade.  Sugerimos que estas associações sejam abordadas na planificação da 

reabilitação neuropsicológica dos pacientes com AVC.  

Enfim, o estudo realizado conseguiu obter evidências científicas importantes ao colher 

informações relacionadas com aspectos epidemiológicos, do sono, cognição e função. Sugerimos 

a necessidade de programas de atenção aos pacientes vítimas do AVC, com uma abordagem 

multidimensional incluindo a equipe de reabilitação, a atuação da Medicina do sono e da 

Neuropsicologia,  a fim de que os pacientes tenham acesso a uma reabilitaçao funcional mais 

adequada, desenvolvam um estilo de vida que garanta uma boa qualidade de sono e sejam bem 

avaliados e reabilitados quanto aos comprometimentos cognitivos. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

APRESENTAÇÃO: Este termo de consentimento pode apresentar palavras ou frases não 

conhecidas para o Senhor(a). Caso isso aconteça, por favor, nos diga para que possamos 

esclarecer melhor. Nós estamos solicitando o seu consentimento ou de algum membro de sua 

família para desenvolvermos uma pesquisa.  

TÍTULO DA PESQUISA: Características sociodemográficas, hábitos do sono, estado cognitivo 

e funcional após o Acidente Vascular Cerebral. 

OBJETIVOS: Essa pesquisa se propõe a registrar casos de AVC e os fatores de risco que podem 

propiciá-lo, bem como, o levantamento das alterações do sono, cognitivas e funcionais do 

paciente. 

PROCEDIMENTOS: Serão levantadas informações demográficas (idade, sexo, escolaridade, 

entre outras), clínicas (tipo de AVC, sinais de comprometimento neurológico, exames e 

tratamentos realizados, entre outras). Serão avaliados através de questionários: os hábitos do 

sono, a capacidade cognitiva (memória, orientação, linguagem, entre outras funções) e a 

capacidade funcional (alimentar-se, fazer higiene, transferências, entre outras). RISCOS E 

BENEFÍCIOS: A pesquisa trará um grande benefício para os pacientes pós-AVC e profissionais 

da área de saúde, quanto à elaboração do prognóstico e plano de tratamento, buscando uma 

recuperação mais rápida e melhor. Os riscos serão mínimos, visto que a coleta será feita por meio 

de aplicação de questionários, podendo provocar apenas irritação por ter que responder a muitas 

perguntas, ou frustração de não conseguir responder alguns questionamentos. Os participantes da 

pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano não previsto aqui e resultante de sua 

participação, terão direito à assistência integral e à indenização. 

RESSARCIMENTO: Não será feito nenhum pagamento para participar da pesquisa. A 

participação será de livre e espontânea vontade, no entanto, caso haja algum custo financeiro 

adicional será feito o ressarcimento. Qualquer um pode desistir em qualquer momento de 

participar da pesquisa sem nenhuma penalidade.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão divulgados sem a 

identificação e os protocolos serão arquivados por 5 anos no Departamento de Fisioterapia da 

UFRN, de acordo com as exigências da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

trata sobre a bioética.  
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Em caso de dúvidas favor entrar em contato com Tania Fernandes Campos: Departamento 

de Fisioterapia, UFRN, Av. Senador Salgado Filho, 3000, CEP: 59078-970. Fone: 3642-1255; e-

mail: taniacampos@ufrnet.br ou com Ana Amália Torres, fone: 3642-1660/9932-0069; e-mail: 

anamalia@digizap.com.br. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: Praça do Campus, Campus 

Universitário, CP 1666- Natal/RN. CEP: 59078-970 tel. 32153135; e-mail: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

Eu __________________________________________________ declaro estar ciente e 

informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme explicitados acima,  e 

aceito participar voluntariamente da mesma. 

 

 

______________________________________________________ 

   Assinatura do participante                                                                   Polegar Direito 

______________________________________________________ 

                 Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anamalia@digizap.com.br
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ANEXO 2- STEP 1 

 

1. Número do questionário _______________________________ 

2. Entrevistador ________________________________________ 

3. Data do preenchimento do questionário (__/___/__) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

4. Nº do prontuário          _________________________________ 

5. Momento da admissão no Hospital 

Data (___/___/200__)  Horário (___:___) 

6. Sobrenome __________________________________________ 

7. Primeiro nome _______________________________________ 

8. Sexo: _______         

9. Data de Nascimento: (___/___/____) 

10. Naturalidade: ________________________________________ 

11. Telefone de contato: ___________________________________ 

12. Especificar de quem é o telefone: ________________________ 

13. Número do RG ou CPF ________________________________ 

14. Endereço: ____________________________________________ 

15. Qual o mais alto nível educacional atingido pela pessoa? 

1. Sem estudo formal 

2. fundamental incompleto 

3. fundamental completo 

4. médio incompleto 

5. médio completo 

6. superior completo 

7. pós-graduado 

 

16. Qual o principal trabalho da pessoa nos últimos 12 meses? 

1. Funcionário público 
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2. Funcionário de empresa privada 

3. Trabalhador liberal 

4. Trabalhador informal 

5. Estudante 

6. Dona de casa 

7. Aposentado por tempo de serviço 

8. Aposentado por invalidez 

9. Desempregado capaz de trabalhar 

10. Não se aplica 

 

17. Qual a renda familiar em média no último ano? 

1. Por semana _______________ 

2. Ou por mês ______________ 

3. Ou por ano _______________ 

4. Informação negada 

 

18. Quantas pessoas contribuem com a renda? ___________ 

19. Quantas pessoas moram em casa? _____________ 

 

 

STEP 1: AVALIAÇÃO – 3º dia 

 

 

MÓDULO 1: Dados fundamentais 

M1-1 Momento AVC: 

 Data (___/___/__) Horário (___:___) 

 

M1-2 AVC bem definido 

 1.   Sim    2.   Não 

M!-3 Se Sim, o paciente já teve AVC prévio? 

 1.    Sim, há dados no prontuário 

 2.    Sim, não há dados no prontuário 

 3.    Não, há dados no prontuário 

 4.    Não, não há dados no prontuário 

 5.    Dados insuficientes 

M1-3a Se M1-3 for sim, quantos? _____  M1-3b quando? ________ 

M1-3c Origem do atendimento ao paciente: 

 1.    Resgate de Emergência 

 2.    Trazido por outrem 

 3.    Veio sozinho 

 4.    Já estava no HU por outro motivo 
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 5.    Transferido de outro hospital 

 6.    Outro (descrever) _____________________________ 

 

M1-3d Paciente atendido inicialmente 

 1.    Pela Emergência do HU 

 2.    Por equipe interna do HU 

 3.    Pela Emergência de outro hospital 

 4.    Por equipe interna de outro hospital 

 5.    Por equipe interna de posto de saúde 

 6.    Por equipe do PSF 

 7.    Outro (descrever) _____________________________ 

M1-3e Histórico de doenças do paciente: 

1. Hipertensão   6.    SIDA 

2. Diabetes              7.    Sífilis 

3. Cardiopatia   8.    Tuberculose 

4. Dependência de Nicotina  9.    Câncer 

5. Consumo de álcool  10.   Outro ________ 

M1-4 Raça 

 1.Asiático    2.Negro   3.Branco   4.Mulato ou Pardo 

M1-5 Data da alta hospitalar (___/___/__) 

     

 

MÓDULO 2: Tratamento e Incapacidade 

M2-1 Em qual departamento o paciente foi tratado? 

 1.    Neurologia 

 2.    Departamento de emergência 

 3.    Enfermaria da Clínica Médica (quinto andar) 

 4.    Semi intensiva ou UTI 

 5.    Outro 

 

M2-2 O paciente recebeu uma ou mais das seguintes medicações antes do AVC? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

M2-3 Quais das seguintes medicações o paciente recebeu enquanto estava internado 

(anotar por extenso)? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

M2-4 O paciente recebeu uma ou mais das seguintes medicações na alta hospitalar? 

________________________________________________________________________ 
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 Tipo de medicação M2-2 M2-3 M2-4 

0 Não estava tomando medicação    

1 Antihipertensivos    

2 Antiagregantes plaquetários    

3 Anticoagulantes    

4 Medicação para diabetes mellitus    

5 Hipolipemiantes    

6 Outras    

7 Desconhecido    

M2-5 Escala de Atividades Básicas de Vida Diária 

 

Atividade Independente Escore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2-6 Escala de Rakin modificada: 

  

 0.   Sem nenhum sintoma 

1. Sem incapacidade significativa apesar dos sintomas: pode fazer todas as atividades 

habituais 

2. Pequena incapacidade: incapaz de fazer todas as atividades habituais prévias, mas capaz 

de se cuidar sem ajuda 

Escore Total, marque 1 para sim e 0 para não  

1 Banho 

Não recebe ajuda ou 

somente recebe ajuda 

para uma parte do corpo 

 

2 Vestir-se 

Pega as roupas e se veste 

sem qualquer, exceto 

para arrumar os sapatos 

 

3 
Higiene 

Pessoal 

Vai ao banheiro, usa o 

banheiro, veste-se e 

retorna sem qualquer 

ajuda (pode usar andador 

e bengala) 

 

4 Transferência 

Consegue deitar na 

cama, sentar na cadeira e 

levantar sem ajuda (pode 

usar andador e bengala) 

 

5 Continência 
Controla completamente 

urina e fezes 
 

6 Alimentação 

Come sem ajuda (exceto 

para cortar carne ou 

passar manteiga no pão) 
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3. Moderada incapacidade. Necessita de alguma ajuda, mas anda sozinho. 

4. Moderada incapacidade. Incapaz de andar sozinho e de realizar higiene corporal sem 

ajuda. 

5. Grave incapacidade. Acamado, incontinente e necessita de constantes cuidados da 

enfermagem. 

6. Morte 

7. Desconhecido 

 

 

M2-7 Acompanhamento da Escala de Rankin modificada: 

 

1. Exame físico 

2. Entrevista pelo telefone 

3. Não se aplica 

4. Outro 

5. Desconhecido 

 

 

MÓDULO 3: Tipo de AVC 

M3-1 Qual dos seguintes métodos diagnósticos foram usados (múltiplas escolhas 

possíveis) 

 1. Tomografia Computadorizada 

2. Ressonância magnética 

 3.  Angiografia 

4. Punção lombar 

5. Outro 

6. Não se aplica 

7. Desconhecido 

 M3-2 Tempo do primeiro exame de imagem após início dos  sintomas de AVC  

 1. Nas primeiras 24 horas 

 2. Entre 24 e 7 dias 

 3. Entre 8 e 14 dias 

 4. Mais de 14 dias 

5. Não se aplica 

6. Desconhecido 

M3-3 Qual o tipo de AVC diagnosticado? 

1. AVC Isquêmico 

2. Hemorragia intraparenquimatosa 

3. Hemorragia subaracnóidea 

4. Outro (qual)? _____________________________ 

5. Desconhecido 

 

M3-4 Caso consta no prontuário, qual o código CID10-3C do tipo de AVC     

diagnosticado? _________________________ 



 76 

 

 

STEP 1: AVALIAÇÃO – 10º DIA 

 

MÓDULO 4: Dados fundamentais 

M4-1 Qual a situação do paciente no 10º dia? 

 1.    Vivo 

 2.    Morte relacionada ao AVC 

 3.    Morte não relacionada ao AVC 

 4.  Morte de causa desconhecida 

M4-2 Se o paciente NÃO se encontra vivo no 10º dia, indique o momento da morte. 

 Data (___/___/__) Horário (___:___) 

 

MÓDULO 5: Tratamento e Incapacidade 

M5-1 Escala de Atividades Básicas de Vida Diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Banho 

Não recebe ajuda ou 

somente recebe ajuda 

para uma parte do corpo 

 

2 Vestir-se 

Pega as roupas e se veste 

sem qualquer, exceto 

para arrumar os sapatos 

 

3 
Higiene 

Pessoal 

Vai ao banheiro, usa o 

banheiro, veste-se e 

retorna sem qualquer 

ajuda (pode usar andador 

e bengala) 

 

4 Transferência 

Consegue deitar na 

cama, sentar na cadeira e 

levantar sem ajuda (pode 

usar andador e bengala) 

 

5 Continência 
Controla completamente 

urina e fezes 
 

6 Alimentação 

Come sem ajuda (exceto 

para cortar carne ou 

passar manteiga no pão) 

 

Atividade Independente Escore 

Escore Total, marque 1 para sim e 0 para não  
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M5-2 Escala de Rakin modif. 10 dias após início do AVC: 

  

 0.  Sem nenhum sintoma 

1. Sem incapacidade significativa apesar dos sintomas: pode fazer todas as atividades 

habituais 

2. Pequena incapacidade: incapaz de fazer todas as atividades habituais prévias, mas capaz 

de se cuidar sem ajuda 

3. Moderada incapacidade. Necessita de alguma ajuda, mas anda sozinho. 

4. Moderada incapacidade. Incapaz de andar sozinho e de realizar higiene corporal sem 

ajuda. 

5. Grave incapacidade. Acamado, incontinente e necessita de constantes cuidados da 

enfermagem. 

6. Morte 

7. Desconhecido 

M5-3 Acompanhamento da Escala de Rankin modificada: 

 

1. Exame físico 

2. Entrevista pelo telefone 

3. Não se aplica 

4. Outro 

5. Desconhecido 

 

      _______________________________________________________________ 

 

 STEP 1: AVALIAÇÃO – 28º DIA 

 ________________________________________________________________ 

MÓDULO 6: Dados fundamentais 

M6-1 Qual a situação do paciente no 28º dia? 

 1.    Vivo 

 2.    Morte relacionada ao AVC 

 3.    Morte não relacionada ao AVC 

 4.    Morte de causa desconhecida 

M6-2 Se o paciente NÃO se encontra vivo no 28º dia, indique o momento da morte. 

 Data (___/___/200__) Horário (___:___) 

_________________________________________________________ 

 

 

MÓDULO 7: Tratamento e Incapacidade 

M7-1 Escala de Atividades Básicas de Vida Diária 
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M7-2 Escala de Rakin modif. 10 dias após início do AVC: 

  

 0.   Sem nenhum sintoma 

1. Sem incapacidade significativa apesar dos sintomas: pode fazer todas as atividades 

habituais 

2. Pequena incapacidade: incapaz de fazer todas as atividades habituais prévias, mas capaz 

de se cuidar sem ajuda 

3. Moderada incapacidade. Necessita de alguma ajuda, mas anda sozinho. 

4. Moderada incapacidade. Incapaz de andar sozinho e de realizar higiene corporal sem 

ajuda. 

5. Grave incapacidade. Acamado, incontinente e necessita de constantes cuidados da 

enfermagem. 

6. Morte 

7. Desconhecido 

 

M7-3 Acompanhamento da Escala de Rankin modificada: 

 

1.Exame físico; 2.Entrevista pelo telefone; 3.Não se aplica; 4.Outro; 5.Desconhecido

1 Banho 

Não recebe ajuda ou 

somente recebe ajuda 

para uma parte do corpo 

 

2 Vestir-se 

Pega as roupas e se veste 

sem qualquer, exceto 

para arrumar os sapatos 

 

3 
Higiene 

Pessoal 

Vai ao banheiro, usa o 

banheiro, veste-se e 

retorna sem qualquer 

ajuda (pode usar andador 

e bengala) 

 

4 Transferência 

Consegue deitar na 

cama, sentar na cadeira e 

levantar sem ajuda (pode 

usar andador e bengala) 

 

5 Continência 
Controla completamente 

urina e fezes 
 

6 Alimentação 

Come sem ajuda (exceto 

para cortar carne ou 

passar manteiga no pão) 

 

Atividade Independente Escore 

Escore Total, marque 1 para sim e 0 para não  
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ANEXO 3- QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE SONO 

 

 

Nome: _______________________________ Examinador:___________________Data:  __________ 

 

Informações sobre sua família e sua moradia 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? 

     Eu moro junto com mais _______ pessoas. 

 

2. Quantas pessoas dormem no mesmo quarto que você dorme? 

     Eu durmo com mais ______ pessoas no mesmo quarto. 

 

3. Como é o barulho dentro do quarto quando você dorme durante a noite? 

(   ) O quarto é bastante silencioso                    

(   ) O quarto é razoavelmente silencioso         

(   ) O quarto é um pouco barulhento               

(   ) O quarto é muito barulhento                     

 

4. Como é a iluminação dentro do quarto quando você dorme durante a noite? 

(   ) O quarto é bastante escuro                         

(   ) O quarto é razoavelmente escuro                

(   ) O quarto é um pouco claro                          

(   ) O quarto é muito claro                                

 

5. Existe alguma coisa no quarto que lhe incomoda quando você está dormindo? 

(   ) Não  

(   ) Sim  

Qual?______________________________________________________________________ 

                       

6. Você é: 

(   ) Solteiro(a)                                                    

(   ) Casado(a) ou está morando com alguém     

(   ) Separado(a), divorciado(a), desquitado(a)   

(   ) Viúvo(a)                                                       

 

7. Você tem filhos? 

(   ) Não   

(   ) Sim 
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Quantos? 

___________________________________________________________________________       

 

Qual é a idade de seus filhos? 

 ___________________________________________________________________________ 

   

8. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente? 

(   ) Não   

(   ) Sim    

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

 

9. Houve alguma mudança no número de pessoas que moram na sua casa recentemente? 

(   ) Não   

(   ) Sim   

Há quanto tempo? ___________________________________________________________ 

Informações sobre sua saúde 

10. Você tem algum problema de saúde? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Qual?______________________________________________________________________                

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

 

11. Você está tomando algum remédio? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Para que é o remédio? ________________________________________________________ 

Há quanto tempo? ___________________________________________________________ 

 

12. Você está fazendo algum tratamento médico? 

(   ) Não   

(   ) Sim     

Qual______________________________________________________________________ 

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

  

13. Você fuma? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Quantos cigarros por dia? _____________________________________________________ 

Há quanto tempo? ___________________________________________________________ 

  

14. Você costuma tomar bebida alcoólica? 

(   ) Não   

(   ) Sim  

Qual?______________________________________________________________________ 

Quantos copos por semana? ____________________________________________________ 
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15. Você costuma beber café, chá (mate ou preto), ou refrigerante? Caso você beba, responda 

abaixo o quanto você bebe: 

(   ) Café                   Eu costumo tomar ___ xícaras de café por dia. 

(   ) Chá (mate ou preto)       Eu costumo tomar ___ xícaras de chá por dia. 

(   ) Refrigerante                    Eu costumo tomar ___ xícaras de refrigerante por dia. 

Informações sobre seu sono 

16. Você acha que tem algum problema de sono? 

(   ) Não   

(   ) Sim  

Qual? _________________________________________________________________ 

Há quanto tempo? _______________________________________________________ 

 

17. Se a resposta for sim, com que freqüência você acha que tem este problema de sono? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

18. Você sente dificuldade em conseguir pegar no sono à noite? 

(   ) Não   

(   ) Sim  

Há quanto tempo? _________________________________________________________ 

 

19. Se a resposta for sim, com que freqüência você sente dificuldade em pegar no sono? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

20. Você sente muito sono durante o dia? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Há quanto tempo? _______________________________________________________ 

 

21. Se a resposta for sim, com que freqüência você sente muito sono durante o dia? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

22. Você acorda no meio da noite e tem dificuldade de voltar a dormir? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Há quanto tempo? ________________________________________________________ 
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23. Se a resposta for sim, com que freqüência você acorda durante a noite e tem dificuldade em 

voltar a dormir? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

24. Você tem pesadelos durante o sono? 

(   ) Não   

(   ) Sim  

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

 

25. Se a resposta for sim, com que freqüência você tem pesadelos? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

26. Você acorda com a sensação de estar sufocado? 

(   ) Não   

(   ) Sim 

Há quanto tempo?  _______________________________________________________ 

 

27. Se a resposta for sim, com que freqüência você acorda com a sensação de estar sufocado? 

(   ) Mais de 1 vez por semana                            

(   ) 1 ou mais vezes por mês                              

(   ) 1 ou mais vezes por ano                               

(   ) Menos de 1 vez por ano                               

 

28. Marque com um X caso você habitualmente faça alguma dessas coisas durante o sono: 

(   ) Ranger os dentes      

(   ) Se mexer muito        

(   ) Falar dormindo         

(   ) Roncar                      

(   ) Andar dormindo       

(   ) Bater a cabeça           

(   ) Chutar as pernas       

(   ) Gritar dormindo        

 

29. A que horas normalmente você dorme nos dias de semana a noite? 

      Eu costumo dormir às ________ horas. 

 

30. A que horas você normalmente acorda nos dias de semana? 

      Eu acordo às ________ horas. 

 

31. De que forma você acorda pela manhã nos dias de semana? 

(   ) Espontaneamente      (   ) Com despertador       (   ) Alguém me chama     
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32. É difícil para você acordar pela manhã nos dias de semana? Faça um X na régua abaixo. 

       Nada difícil ________________________________________ Muito difícil 

 

33. Qual é a qualidade do seu sono durante a noite nos dias de semana? Faça um X na régua 

abaixo. 

       Muito boa __________________________________________ Muito ruim 

 

34. A que horas normalmente você dorme nos fins de semana? 

      Eu costumo dormir às ____________ horas. 

 

35. A que horas você normalmente acorda nos fins de semana? 

      Eu costumo acordar às __________ horas. 

36. De que forma você acorda nos fins de semana? 

(   ) Espontaneamente      (   ) Com despertador       (   ) Alguém me chama     

 

37. É difícil par você acordar nos fins de semana? Faça um X na régua abaixo. 

      Nada difícil ________________________________________ Muito difícil       

 

38. Qual é qualidade do seu sono durante a noite nos fins de semana? Faça um X na régua abaixo. 

       Muito boa __________________________________________ Muito ruim 

 

39.Você costuma dormir ou cochilar durante o dia? 

(   ) Nunca                                   

(   ) Raramente                            

(   ) Mais de 1 vez por mês          

(   ) Mais de 1 vez por semana    

(   ) Todos os dias                        

 

40. A que horas você costuma dormir ou cochilar durante o dia? 

      Eu costumo dormir (cochilar) das ___________ às ___________ horas. 

 

41. Alguém de sua família tem algum problema de sono? 

(   ) Não  

(   ) Sim   

Quem?  ______________________________________________________________ 

Qual é o problema de sono? ______________________________________________ 

 

Informações sobre as suas atividades diárias 

42. Atualmente você: 

(   ) Estuda                            

(   ) Trabalha                        

(   ) Está aposentado(a)        

(   ) É dona de casa              

(   ) Está desempregado(a)   
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43. Caso você estude ou tenha um emprego, qual é o seu horário de trabalho? 

       Eu estudo das _______ horas às _______ horas. 

       Eu trabalho das _______ horas às _______  horas. 

 

44. Você faz atividades físicas habitualmente (ginástica, esporte, dança)? 

(   ) Não  

(   ) Sim 

Qual? _____________________________________________________________________ 

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

 

45. Se a resposta for sim, com que freqüência você faz exercícios físicos? 

                          DIA            INÍCIO                           FIM 

      2ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      3ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      4ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      5ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      6ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      Sábado        (     )           _______ horas              _______ horas 

      Domingo     (     )           _______ horas              _______ horas 

 

46. Você freqüenta algum curso atualmente (artesanato, línguas, curso de música, curso de arte, 

curso de teatro, etc...)? 

(   ) Não  

(   ) Sim 

Qual? ___________________________________________________________________ 

Há quanto tempo? ___________________________________________________________ 

 

47. Se a resposta for sim, com que freqüência você assiste as aulas? 

                           DIA           INÍCIO                          FIM 

      2ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      3ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      4ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      5ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      6ª feira         (     )           _______ horas              _______ horas 

      Sábado        (     )           _______ horas              _______ horas 

      Domingo     (     )           _______ horas              _______ horas 
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ANEXO 4- NATIONAL INSTITUTE HEALTH STROKE SCALE (NIHSS) 

 

Nome: _________________________________________________Data: ____/_____/____  

               Examinador: _______________________________________________________________ 

 

 

Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

1a. Nível de consciência 0 = alerta, responde com vivacidade 

1 = não está alerta, mas desperta com 

estímulo menor, obedecendo e respondendo 

2 = torporoso, requer estimulação repetida 

ou dolorosa para responder aos comandos 

3 = responde apenas com reflexos motores 

ou autonômicos, ou totalmente 

irresponsivo, flácido e arreflexo  

 

b. Nível de consciência – 

Perguntas: Qual o mês do ano e 

qual a sua idade? 

0 = responde ambas questões corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida 

corretamente 

 

c. Nível de consciência – Solicitar 

para o paciente fechar e abrir os 

olhos e fechar e abrir a mão não-

parética 

0 = executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa somente uma tarefa 

corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada 

corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar movimentos 

dos olhos para a direita e para a 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento 
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esquerda ocular é anormal em um ou ambos os olhos, 

mas não estão presentes desvio forçado do 

olhar ou paresia total do movimento ocular 

2 = desvio forçado ou paresia ocular total 

não sobrepujada pela manobra 

oculocefálica 

3. Visual – Solicitar a contagem 

dos dedos nos quadrantes 

superiores e inferiores (direito e 

esquerdo) avaliando cada olho 

independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3 = hemianopsia bilateral (cegueira, 

incluindo a cegueira cortical) 

 

4. Paralisia facial – Solicitar para o 

paciente mostrar os dentes ou 

levantar as sobrancelhas e fechar 

os olhos 

0 = movimento simétrico normal 

1 = paralisia leve (sulco nasolabial apagado 

e assimetria do sorriso) 

2 = paralisia parcial (total ou quase total da 

face inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos os 

lados (ausência de movimento facial 

superior e inferior) 

 

5. Motricidade dos MMSS – 

Solicitar para o paciente manter o 

0 = sem queda, o membro mantém os 90
0
 

ou 45
0
 graus durante 10 segundos 
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braço em flexão a 45º na posição 

supina durante 10 segundos, ou 90
0
 

se sentado, iniciando com o 

membro não afetado  

 

5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

1 = queda, o membro mantém os 90
0
 ou 

45
0
, cai antes dos 10 segundos, mas não 

atinge a cama ou outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o 

membro não atinge ou não consegue manter 

os 90
0
 ou 45

0
, cai até a cama mas existe 

algum esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o 

membro cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: 

______________ 

 

6. Motricidade dos MMII – 

Solicitar para o paciente manter a 

perna em flexão a 30º na posição 

supina durante 5 segundos, 

iniciando com o membro não 

afetado  

 

6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

0 = sem queda, o membro mantém os 30
0
 

graus durante 5 segundos 

1 = queda, o membro cai antes dos 5 

segundos, mas não atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o 

membro cai na cama em 5 segundos, mas 

existe algum esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o 

membro cai imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: 

______________ 

 

 

7. Ataxia de membros – Realizar 

as provas índice-nariz e calcanhar-

joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

Ataxia no:   MSD = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MSE = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MID = sim  (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MIE = sim  (  )          não (  )           amputação, fusão articular, etc (9) 
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8. Sensibilidade – Realizar 

estimulação dolorosa com alfinete 

na região proximal do braço, 

perna, tronco e face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

1 = perda de sensibilidade, de leve a moderada, o 

paciente sente que é a fincada é menos aguda ou é 

romba no lado afetado, ou existe uma perda da 

dor superficial com a fincada, mas o paciente está 

ciente de que esta sendo tocado 

2 = perda severa ou total da sensibilidade; o 

paciente não está ciente de ter sido tocado na face 

ou membros 

 

9. Linguagem – Solicitar ao 

paciente para identificar um grupo 

de figuras e ler um conjunto de 

sentenças (no mínimo 3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma perda óbvia 

da fluência ou da facilidade de compreensão, sem 

limitação significativa nas idéias expressadas ou 

na forma de expressão. A redução da linguagem 

e/ou compreensão, entretanto, torna a 

conversação sobre o material apresentado difícil 

ou impossível. O examinador pode identificar no 

material apresentado figuras ou nomeações a 

partir das respostas do paciente 

2 = afasia severa; toda comunicação é através de 

expressão fragmentada; há grande necessidade de 

inferência, questionamento e adivinhação pelo 

examinador. A variedade de informação que pode 

ser trocada é limitada; o examinador carrega o 

fardo da comunicação. O examinador não 

consegue identificar os materiais apresentados a 

partir das respostas do paciente. 

3 = mudez, afasia global; sem linguagem 

aproveitável ou compreensão auditiva. 

 

10. Disartria – Solicitar para o 

paciente ler uma lista de palavras 

0 = normal 

1 = leve a moderada, o paciente arrasta pelo 

 



 89 

menos algumas palavras e, na pior situação, pode 

ser entendido com alguma dificuldade. 

2 = severa; a fala do paciente é tão arrastada que 

torna-se ininteligível, na ausência ou 

desproporcional à qualquer disfasia, ou o paciente 

é mudo/anártrico. 

9 = intubado ou com outra barreira física. 

Explique: _______________________________ 

11. Extinção e inatenção (prévia 

negligência) – Solicitar para o 

paciente descrever o que está 

acontecendo na figura apresentada 

numa folha de papel, do lado 

direito e esquerdo (compensar com 

a cabeça qualquer perda visual). Se 

não conseguir, o paciente deverá 

reconhecer uma estimulação tátil 

simultânea e bilateral, com os 

olhos fechados 

0 = sem anormalidade 

1 = inatenção ou extinção visual, tátil, auditiva, 

espacial ou pessoal à estimulação simultânea 

bilateral em uma das modalidades de 

sensibilidade. 

2 = hemi-inatenção profunda ou hem-inatenção à 

mais que uma modalidade. Não reconhece sua 

própria mão ou orienta-se somente a um lado do 

espaço. 
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Item 9 – GRUPO DE FIGURAS: 

 

 

 

 

 

 

Item 9 - LISTA DE FRASES: 

 

 VOCÊ SABE COMO 

 COM OS PÉS NO CHÃO 

 EU CHEGUEI EM CASA DO TRABALHO 

 PERTO DA MESA DA SALA DE JANTAR 

 ELES O OUVIRAM FALAR NO RÁDIO NA NOITE PASSADA 
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Item 10 - LISTA DE PALAVRAS: 

 

 MAMÃE 

 TIP-TOP 

 FOTO-FATO 

 TANQUE 

 RICO 

 BERRO 

 TRISTE 

 PROBLEMA 

 

Item 11 – FIGURA: 

 

 



 92 

ANEXO 5- MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

 
 

Nome: _________________________________________________Data: ____/_____/____  

 

               Funções cognitivas Pontos Escores 

Orientação temporal     1. Qual é o(a)           Dia? 

                                                                    Mês? 

                                                                    Ano? 

                                                                    Dia da semana? 

                                                                    Hora? 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Orientação espacial       2. Onde estamos   Local (cômodo)?  

                                                                    Local (prédio)? 

                                                                    Bairro ou rua próxima? 

                                                                    Cidade? 

                                                                    Estado?                                                                         

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

               

Memória imediata   3. Eu vou dizer 3 palavras (carro, vaso e tijolo) e 

você irá repeti-las a seguir. Dê um ponto para cada palavra repetida 

acertadamente na 1ª vez, embora possa repeti-las até 3 vezes para 

aprendizado, se houver erros. Use palavras não relacionadas. 

 

 

3 

 

Cálculo     4. Subtração de setes seriadamente. Considere um ponto 

para cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. 

Considere correto se o examinado espontaneamente se auto-corrigir. 

 

5 

 

Evocação das palavras 5. Pergunte quais as palavras que o sujeito 

acabara de repetir. 1 ponto para cada.  

 

3 
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Linguagem    6. Aponte para um lápis e um relógio. Nomeie os objetos 

mostrados. 

7. Faça o paciente repetir “Nem aqui, nem ali, nem lá”. 

8. Faça o paciente seguir um comando de três estágios: “Pegue este 

papel com a mão direita. Dobre-o ao meio. Coloque-o papel no chão”. 

9. Mostre a frase - FECHE OS OLHOS – e faça ele obedecer o 

comando. 

10. Faça o paciente escrever uma frase de sua própria autoria (Deve se 

compreender o significado. Ignore erros de ortografia ao marcar o 

ponto). 

2 

1 

3 

1 

1 

 

Capacidade construtiva visual  11. Faça o paciente copiar o desenho o 

melhor possível. Estabeleça um ponto se houver 2 pentágonos 

interseccionados (10 ângulos) formando uma figura de quatro lados ou 

com dois ângulos. 

 

1  

Total 30  
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RESUMO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de morte no Brasil, o que justifica a 

necessidade de estudos que abordem essa patologia. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 

conhecimento público sobre o AVC e sobre a atuação da Fisioterapia nessa patologia. Foi 

realizado um estudo transversal, que consistiu na aplicação de um questionário baseado em caso 

clínico de um paciente com AVC, em indivíduos que transitavam por locais públicos de grande 

movimento na cidade de Natal/RN. Os pesquisadores selecionaram os entrevistados obedecendo 

a uma abordagem semi-randômica, ou seja, o pesquisador escolhia uma determinada posição 

aleatória no local de aplicação e entrevistava sequencialmente a segunda pessoa que passava por 

aquele ponto. Os dados foram analisados pelo teste Qui-quadrado. Foram entrevistados 300 

indivíduos (163 homens e 137 mulheres) com idade entre 18 e 80 anos. Em relação ao 
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conhecimento dos entrevistados sobre o AVC, 51,7% reconheceram o quadro clínico apresentado 

(p=0,0001), mas a maioria dos indivíduos desconhecia o significado da sigla AVC (67,3%) 

(p=0,0001).  No que se refere ao conhecimento dos entrevistados sobre a Fisioterapia, 87% 

responderam saber do que se trata (p=0,0001), mas 89,3% desconheciam a especialidade da 

Fisioterapia que trata pacientes com AVC (p=0,0001) de forma que o menor grau de instrução 

estava significativamente associado a um menor conhecimento sobre o AVC e sobre a 

Fisioterapia (p=0,0001). Assim, conclui-se que ainda existe uma falta de conhecimento sobre o 

AVC e a atuação da Fisioterapia na cidade de Natal. Mudanças nas estratégias de promoção de 

saúde e mais campanhas educativas são necessárias para melhorar a sensibilização geral da 

população em relação a essa doença.   

 

Palavras chave: AVC, intervenção educativa, Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

The Cerebral Vascular Accident (CVA) is the leading cause of death in Brazil, which justifies the 

need for studies that address this pathology. The aim of this study was to assess public 

knowledge about stroke and about the role of physiotherapy in this pathology. We conducted a 

cross-sectional study, which consisted of a questionnaire based on clinical case of a patient with 

stroke, in individuals who transited by a high-traffic public places in the city of Natal/RN. The 

researchers selected respondents following a semi-random approach, ie, the researcher chose a 

random position determined at the application site and the second person interviewed 

sequentially passing through that point. Data were analyzed by chi-square test. We interviewed 

300 subjects (163 men and 137 women) aged between 18 and 80 years. Regarding knowledge 

about stroke of the respondents, 51.7% recognized the clinical presentation (p = 0.0001), but 



 96 

most people did not know the meaning of the abbreviation CVA (67.3%) (p = 0.0001 .) With 

regard to the knowledge of respondents about physiotherapy, 87% said knowing what it is (p = 

0.0001), but 89.3% did not know the specialty of physical therapy that treats patients with stroke 

(p = 0.0001) so that the lower level instruction was significantly associated with a lower stroke 

knowledge and on the physical therapy (p = 0.0001). Thus, we conclude that there is still a lack 

of knowledge about stroke and the role of physiotherapy in Natal. Changes in health promotion 

strategies and more educational campaigns are needed to improve the general awareness of 

population about this disease. 

 

Keywords: stroke, educational intervention, physical therapy. 

 

INTRODUÇÃO  

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como uma disfunção neurológica aguda 

de origem vascular, com desenvolvimento súbito de sinais clínicos de distúrbios da função 

cerebral com duração de mais de 24 horas. Esta patologia pode apresentar um quadro clínico 

bastante variado, dependendo do tipo de lesão, da localização e do tamanho da área afetada, bem 

como da natureza e funções comprometidas
1
.  

O AVC é a segunda causa de morte e a principal causa de invalidez no mundo
1
. Espera-se 

um aumento global dos casos de doenças cerebrovasculares nas próximas décadas, devido às 

alterações demográficas (envelhecimento populacional e aumento da expectativa de vida), 

associadas ao controle inadequado dos fatores de risco
2,3

.  Essa patologia ainda tem recebido 

pouca atenção das autoridades de saúde pública no Brasil, pois o AVC é considerado a principal 

causa de morte além de ocupar o primeiro lugar no ranking de vítimas dessa patologia, entre os 
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países da América Latina
4
. Nosso país ocupa, então, o sexto lugar no ranking mundial de vítimas 

de AVC, o que corresponde à morte de 30% da população.  

Apesar dos números significativos, relatados acima, ainda é grande a desinformação sobre 

o tratamento e a profilaxia do AVC no Brasil
5
, razão pela qual fica patente a necessidade de 

esclarecimento da população a respeito do controle dos fatores de risco, tais como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, cardiopatia, hipercolesterolemia, fumo, alcoolismo, obesidade e 

sedentarismo. Importa ressaltar que além destes, há outros fatores que também influenciam no 

desencadeamento da patologia, como idade, sexo, raça, ocorrência de AVC prévio, 

hereditariedade
6
 e os determinantes sociais do país, considerando que essa doença mata duas 

vezes mais as pessoas com baixos indicadores sócio-econômicos
4
. 

O rápido reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC também tem grande relevância, 

uma vez que pode possibilitar a realização de tratamento adequado e minimizar possíveis 

sequelas
7
. Apesar de o quadro clínico ser bastante variado, a identificação inicial da doença pode 

ser feita pelos sinais clássicos do AVC, que são: déficit motor em um hemicorpo, paralisia facial 

e dificuldade para falar
5,8

.  

O tratamento do paciente com AVC além de depender diretamente do reconhecimento dos 

primeiros sinais e sintomas
9
, precisa do acionamento correto e ágil dos serviços de resgate

10
. 

Muitos pacientes e familiares não conhecem os sinais de alerta do AVC e, quando o fazem, não 

os caracterizam como uma emergência
11

.  

De fato, estudos realizados na Europa e Estados Unidos revelam que os principais 

obstáculos a terapêutica aguda efetiva para isquemia cerebral são a inabilidade para o rápido 

reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC pela população e a demora para a busca de um 

serviço de emergência após o início destes sintomas
12

. Nos Estados Unidos, estes problemas tem 

sido vencidos com fortes campanhas de informação, promovidas principalmente pela American 
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Stroke Association (filiada a American Heart Association) e National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke (NINDS), orgão governamental americano. Iniciativas semelhantes tem 

surgido no Brasil, com resultados e impacto ainda desconhecidos.  

Uma vez acometidos pelo AVC, os indivíduos sofrem déficits neurológicos persistentes 

que prejudicam a realização das suas atividades de vida diária (AVDs). Assim, destaca-se a 

importância da Fisioterapia no processo de reabilitação, sendo esta uma opção de tratamento 

fundamental para uma boa recuperação do indivíduo
13

. Os pacientes e familiares devem estar 

cientes da importância desse tratamento para que a reabilitação seja iniciada o mais precocemente 

possível, pois a recuperação das habilidades motoras, necessárias a reinserção do indivíduo nas 

suas atividades, depende fortemente dos estímulos proporcionados ao indivíduo acometido por 

AVC desde a fase inicial
14

. 

O nível de conhecimento da população a respeito do conceito AVC, sintomas iniciais 

dessa doença e intenção do acionamento do serviço de emergência tem sido pouco estudado no 

Brasil, especialmente no Nordeste. Além disso, pouco se sabe a respeito do conhecimento da 

população sobre a atuação da Fisioterapia em pacientes acometidos por essa patologia.  

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento da população 

da cidade de Natal sobre o AVC e sobre a atuação da Fisioterapia nos indivíduos acometidos por 

essa patologia, de forma não sugestionada, através de perguntas subjetivas abertas sobre um caso 

clínico típico de AVC. Espera-se traçar um perfil do conhecimento público sobre AVC nessa 

cidade e, assim, contribuir para o planejamento das estratégias de educação em doença 

cerebrovascular. 

 



 99 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada como iniciativa do Dr. Octávio Pontes Neto da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (SP), e conta com colaboradores da Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal da Bahia, Universidade da Região de Joinville, Hospital Geral de Fortaleza, 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital Israelita Albert Einstein e Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

O estudo foi do tipo transversal, com aplicação de um questionário padronizado. As 

entrevistas foram realizadas em dois locais públicos de grande movimento. Os locais 

estabelecidos foram a Praça Gentil Ferreira, localizada na zona Leste de Natal, e o Natal Norte 

Shopping, localizado na zona Norte desta cidade. 

 

Amostra: Foi composta por 300 indivíduos que transitavam nos locais de aplicação do 

questionário. Os critérios de inclusão foram: cidadãos brasileiros com faixa etária de 18 a 80 anos 

e que moravam na cidade de Natal. Os critérios de exclusão adotados compreendiam: indivíduos 

que apresentavam transtorno cognitivo ou de linguagem, que impedia a aplicação do 

questionário, turista em trânsito que não residia em Natal, não falar o idioma português como 

primeira língua e já ter respondido o questionário anteriormente. 

 

Procedimentos: Inicialmente a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes através do parecer 148/2010. A participação dos indivíduos 

na coleta dos dados foi de caráter voluntário, sem fins lucrativos, onde os mesmos, após a 

explicação dos objetivos da pesquisa, foram orientados a assinar um termo de consentimento 

livre e esclarecido. Por ocasião da publicação dos resultados da pesquisa, será assegurado o 
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anonimato, o respeito pela dignidade humana, e todos os requisitos da bioética de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Quatro pesquisadores previamente treinados selecionaram os entrevistados nos locais da 

pesquisa obedecendo a uma abordagem semi-randômica, ou seja, o pesquisador escolhia uma 

determinada posição aleatória no local de aplicação e entrevistava sequencialmente a segunda 

pessoa que passava por aquele ponto. O entrevistado era sempre abordado com a seguinte frase: 

“Bom dia, meu nome é __________, sou acadêmico pesquisador da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e estou fazendo uma pesquisa sobre o que a população sabe sobre alguns 

problemas de saúde. Posso lhe fazer algumas perguntas? Levaremos no máximo 20 minutos.” 

Esta abordagem padronizada evitava viés de seleção, bem como, alertava o indivíduo sobre o 

tópico a ser questionado. 

   Aos entrevistados foi apresentado um caso clínico hipotético de um parente exibindo 

sinais e sintomas característicos de AVC. Posteriormente, eles eram convidados a responder a um 

questionário estruturado subjetivo sobre esta situação hipotética que registrava informações sobre 

idade, estado civil, forma usual de assistência de saúde (pública ou privada), grau de instrução, 

exposição prévia a casos de AVC, habilidade no reconhecimento de um caso de AVC, conduta 

inicial, local atendimento inicial, tratamento, especialidade médica, medidas profiláticas,  número 

do serviço de emergência, bem como o conhecimento sobre a Fisioterapia (especialidades, 

serviços disponíveis, tempo de tratamento e tipo de tratamento). 

 Ao final, o entrevistado foi informado por meio de uma cartilha sobre os fatores de risco 

do AVC, reconhecimento dos sinais e sintomas, conduta adequada na emergência e tratamento. 
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Análise dos dados:   

Os dados foram analisados através do programa SPSS 15.0 (Statistical Package for the 

Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5% (p<0,05) para todos os testes 

estatísticos. Para comparação das frequências absoluta e percentual das variáveis sócio-

demográficas, do conhecimento do AVC e da Fisioterapia foi utilizado o teste Qui-quadrado.  

 

RESULTADOS 

Entre os meses de setembro e novembro de 2011 foram avaliados 306 indivíduos, sendo 

que 06 destes foram excluídos devido ao critério de idade e ao preenchimento incompleto dos 

dados, totalizando, no final das coletas, 300 entrevistados. 

Quanto as variáveis sócio-demográficas, não foi encontrada diferença significativa na 

frequência dos indivíduos do sexo feminino e masculino, mas foi encontrada diferença 

significativa nas demais variáveis avaliadas (Tabela 1). Em relação a faixa etária, o maior número 

de indivíduos se encontrava na faixa etária de 30 a 49 anos. No que tange ao grau de instrução, 

grande parte dos indivíduos possuía ensino médio e a maioria deles era trabalhador liberal e 

possuía renda menor ou igual a dois salários mínimos (Tabela 1). 

Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre o AVC, foi possível observar que 

grande parte dos indivíduos reconheceu que o quadro clínico apresentado se referia ao AVC 

(Tabela 2), mas constatou-se que a maioria dos indivíduos desconhecia o significado da sigla 

(Figura 1). 

 No que diz respeito às variáveis terapêuticas analisadas na pesquisa, a maior parte dos 

entrevistados mencionou que diante da situação chamaria o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e conduziriam o paciente ao hospital mais próximo. Questionados a respeito 

do tratamento para a doença, 67,3% responderam de forma incorreta. Em relação a especialidade 
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médica que trata essa patologia, grande parte dos entrevistados respondeu desconhecer (Tabela 

3). 

Em relação ao acesso à informação da população sobre o AVC, apenas 12,7% dos 

indivíduos já havia tido alguma aula ou treinamento de como agir nessas situações e, quando 

perguntados sobre o número do telefone de emergência no Brasil, grande parte dos entrevistados 

respondeu, de forma correta, ser o “192” (Tabela 4). 

Quanto ao conhecimento dos entrevistados sobre a Fisioterapia, 87% responderam saber o 

que é Fisioterapia, 88% mencionaram a necessidade desse tratamento e 89,3% desconheciam a 

especialidade da Fisioterapia que trata pacientes com AVC. A maior parte dos indivíduos 

conhecia algum serviço de Fisioterapia e 22,7% destes conheciam alguma pessoa que sofreu um 

episódio de AVC e fez Fisioterapia. Perguntados sobre a duração do tratamento fisioterapêutico, 

grande parte dos entrevistados respondeu que depende de cada caso (Tabela 5). 

 Na associação das variáveis sócio-demográficas com o conhecimento da população sobre 

o AVC e sobre a Fisioterapia, os que detinham menos conhecimento eram os indivíduos com 

idade entre 30 e 49 anos e com escolaridade de ensino médio (Tabela 6). 

 

DISCUSSÃO 

Verificamos no nosso estudo uma frequência semelhante entre os sexos dos indivíduos, 

com maior parte deles tendo estudado até o ensino médio e na faixa etária de 30 a 49 anos, de 

forma que tanto essa faixa etária quanto esse nível de escolaridade foram significativamente 

associados a um menor conhecimento sobre o AVC e sobre a Fisioterapia. 

Nesse sentido, Falavigna et al.
15

 demonstraram que o menor nível de escolaridade foi um 

fator de risco exclusivo para o conhecimento insuficiente sobre o AVC. Em razão disso, a faixa 

etária mencionada, por ser a que menos detém conhecimento sobre o AVC e por, 



 103 

conseqüentemente, estar mais exposta aos riscos da doença, é a que mais necessita de 

conscientização, principalmente pelo fato de anteceder à faixa de maior incidência de AVC, que é 

a de 50 a 69 anos de idade. 

 Constatou-se também que a maioria dos indivíduos desconhecia o significado da sigla 

AVC. O termo, que significa Acidente Vascular Cerebral, é a terminologia mais empregada e 

difundida no meio médico, muito bem aceita e de fácil entendimento
16

. Além dessa, existem 

várias outras terminologias para expressá-la, o que atesta a grande incidência de morbidade e 

mortalidade decorrentes da doença na população brasileira e reforça a urgente necessidade de 

iniciativas nacionais de esforço unificado para combatê-la e diminuir a confusão da população, 

chegando a um consenso de um nome e aumentando a sensibilização dos profissionais de saúde, 

da população em geral e da mídia
5
. 

Observou-se que grande parte dos indivíduos entrevistados reconheceu que o quadro 

clínico apresentado se referia ao AVC. Tal reconhecimento é de suma importância na abordagem 

inicial do paciente, agilizando seu atendimento, aumentando as suas chances de sobrevivência e 

diminuindo a incidência de seqüelas neurológicas. Daí a premente necessidade de campanhas 

educativas sobre o reconhecimento dos sinais e sintomas da doença. 

A nível global, uma colaboração entre a Organização Mundial de Saúde – OMS, a 

Sociedade Internacional de AVC e a Federação Mundial de Neurologia tem sido mantida a fim de 

alcançar três objetivos específicos: aumentar a consciência da população sobre a patologia, gerar 

dados de uma melhor vigilância e utilizar esses dados para orientar estratégias de prevenção e de 

melhoria do tratamento
3
.  

No Brasil, recentemente, a Academia Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de 

Doenças Cerebrovasculares, a Rede Brasil AVC e a Associação Brasil AVC se uniram e 

promoveram campanhas de alerta para a população em todo o País. O tema “Um em Cada Seis” 
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foi escolhido para destacar o fato de que, atualmente, uma em cada seis pessoas no mundo inteiro 

terá um AVC durante sua vida. A campanha tem como objetivo colocar a luta contra o AVC 

como tema central da Agenda Global de Saúde e, neste ano, o Dia Mundial de Combate ao AVC, 

que aconteceu em 22 Estados e 55 Municípios, obteve forte repercussão na mídia e na imprensa 

(www.redebrasilavc.org.br). 

Em 29 de outubro de 2011 o Ministro da Saúde e Presidente do Conselho Nacional de 

Saúde, Alexandre Padilha, se pronunciou com relação ao Dia Mundial do Combate ao AVC, 

ressaltando a necessidade da luta contra o AVC como tema central na Agenda Global de Saúde. 

Na cidade de Natal, o PRODIAVC – Programa de Diagnóstico e Intervenção no Acidente 

Vascular Cerebral, pelo segundo ano promoveu e organizou essa campanha no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Todavia, o tratamento do paciente com AVC, além de depender diretamente do 

reconhecimento dos primeiros sinais e sintomas
9
, também precisa da agilidade dos serviços de 

resgate, da estruturação dos serviços de emergência para a rápida determinação do diagnóstico
17

 e 

da disponibilidade do tratamento trombolítico na rede pública
18-20

. 

No que se refere aos serviços de resgate, quando os entrevistados nesse estudo foram 

perguntados a respeito da sua reação diante de um parente apresentando sinais e sintomas de 

AVC, 151 (50,3%) deles responderam que acionariam o Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência – SAMU.  

O SAMU foi implantado pelo Governo Federal brasileiro em 2003, em parceria com 

Governos Estaduais e Prefeituras, com a finalidade de prover o atendimento pré-hospitalar de 

urgência à população. O socorro é feito após chamada gratuita, pelo telefone de número “192”. A 

ligação é atendida na Central de Regulação por técnicos que identificam a emergência e, 

imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o 
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diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente, ou a 

pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras ações a serem tomadas. O chamado da ambulância 

e o deslocamento dos pacientes devem ocorrer dentro de no máximo 1 h do início dos sintomas
17

. 

São claras as vantagens da utilização desse serviço. Fussman et al. (2011) explica a 

necessidade de um complexo mecanismo de ação para que seu uso seja otimizado. As etapas 

desse processo são: (1) conhecimento adequado dos sinais de advertência do Acidente Vascular 

Cerebral; (2) devido reconhecimento e interpretação de sinais de alerta; (3) consciência da 

necessidade de ativar o serviço de atendimento móvel e (4) ligar para esse serviço. 

Nesse estudo, aproximadamente metade dos entrevistados não acionariam o SAMU como 

reação a um episódio de AVC. Assim, fica patente a necessidade de esforços em educação 

direcionados a explicar as vantagens do uso da SAMU em relação ao transporte privado, 

motivando dessa forma o acionamento rápido do 192. 

Em relação ao conhecimento sobre o atendimento dos pacientes com AVC pelo SAMU, o 

“192” foi o mais citado (53,3%), no entanto, 19 números diferentes foram mencionados e apenas 

12,7% mencionaram ter realizado aula ou treinamento de como agir em situações de urgência. 

Essa confusão na ativação do serviço de atendimento móvel de urgência pode causar um atraso 

considerável no tratamento de AVC. Dessa forma, também um esforço nacional para melhorar o 

conhecimento da população de que o número para solicitar esses serviços é o “192” é urgente e 

necessário para diminuir o impacto do AVC na sociedade brasileira
5
. Ressalte-se que esses dados 

também refletem a escassez de políticas governamentais para a educação e treinamento sobre 

emergências médicas e primeiros socorros. 

Quando os indivíduos foram perguntados para que hospital levariam seu parente que 

apresentava sintomas de AVC, mais da metade (54,7%) mencionou que levaria para o hospital 
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mais próximo, o que reflete a ausência de unidades de tratamento especializadas em AVC na 

cidade de Natal.  

Além da conscientização da população quanto ao reconhecimento dos sinais e sintomas 

do AVC, seu caráter de urgência e a importância da SAMU nesse processo, a maior disseminação 

de serviços especializados no atendimento desses doentes permitirá que uma maior parcela da 

população seja beneficiada pelo tratamento trombolítico, que ainda é subutilizado
21

. No Brasil, 

poucos hospitais públicos dispõem de um local seguro para manejar o AVC agudo. A proposta de 

implantação de Unidades Vasculares nos serviços de emergência, com área física definida, leitos 

monitorados e equipe treinada, é a condição ideal para os sistemas de saúde
22

. Nessas unidades, o 

uso coordenado de procedimentos médicos, de reabilitação, educacionais e sociais tem o objetivo 

de levar ao indivíduo o melhor nível funcional possível. 

O tratamento trombolítico endovenoso, implantado no Brasil em 2001 e ainda com baixas 

taxas de aplicação, consiste em medicamento para o restabelecimento do fluxo sanguíneo 

cerebral em uma artéria obstruída, possibilitando a mudança da história natural do AVC 

isquêmico, que representa 70 a 80% dos casos
21

. 

No Brasil, mais especificamente na cidade de Joinville/SC, existe o tratamento 

trombolítico como rotina interdisciplinar da Unidade de AVC, onde os resultados revelaram uma 

redução no índice de óbito em dez dias após o íctus, que se manteve até o sexto mês, além de se 

observar uma maior taxa de sobreviventes independentes para as Atividades da Vida Diária – 

AVD´s
23

. 

No que diz respeito à análise das variáveis terapêuticas neste estudo, quando os indivíduos 

foram perguntados sobre o tratamento agudo do AVC, 202 (67,3%) responderam o 

questionamento de forma incorreta, ou seja, sugeriram um tratamento que não se adequava a essa 

doença ou responderam não existir tratamento para a mesma. 
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Quando perguntados a respeito da especialidade médica que trata o AVC, 118 (39,3%) 

entrevistados não conseguiram identificar nenhuma especialidade, ou seja, não sabiam responder. 

Quando reconhecida a especialidade médica, a mais citada foi a neurologia (30,7%), seguida da 

cardiologia (20,0%). Essa confusão na identificação da especialidade e do tratamento para o AVC 

pode ser explicada pelo pouco conhecimento da população sobre a doença.  

Já em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre a Fisioterapia, 87% responderam 

saber o que é, mas 89,3% desconheciam a especialidade da Fisioterapia que trata pacientes com 

AVC, o que demonstra uma insuficiente disseminação dessa informação.  

De fato, Pontes Neto et al.
5
 apontaram, em um estudo de base populacional, a Fisioterapia 

como o tratamento mais citado para a fase aguda do AVC. Mas o pobre conhecimento da nossa 

amostra quanto à especialidade da Fisioterapia que trata o paciente com AVC pode ser devido à 

contemporaneidade dos conhecimentos de Fisioterapia em relação aos de Medicina, associada  a  

pouca divulgação e sensibilização da população a respeito desse dado.  

Citado como um dos fatores que irão favorecer o retorno do paciente à funcionalidade, o 

tratamento fisioterapêutico apóia-se na capacidade de resposta adaptativa do cérebro a estímulos, 

também conhecida como neuroplasticidade
24

. Haverá alguma recuperação na grande maioria dos 

pacientes, porém a sua magnitude dependerá de fatores como o local, a extensão e a natureza da 

lesão, com a integridade da circulação colateral e o estado pré-mórbido
25

. A recuperação da 

habilidade motora, necessária à reinserção do indivíduo nas suas atividades, depende fortemente 

dos estímulos proporcionados ao indivíduo acometido de AVC desde a fase inicial, e o 

tratamento deve ser dirigido à funcionalidade
26

. 

Na fase inicial do AVC, um dos principais objetivos da Fisioterapia é a manutenção e 

melhora do estado respiratório do paciente. Assim, nessa fase, a especialidade da Fisioterapia que 
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mais atua frente a esses pacientes é a respiratória. Quando ocorre uma estabilização do quadro 

clínico, a fisioterapia neurológica é a que dá continuidade ao tratamento. 

Na amostra estudada, 88% dos pacientes relataram a necessidade de fisioterapia para 

pacientes com AVC. Tal conhecimento da população não reflete no acesso dos pacientes de AVC 

aos serviços de Fisioterapia, já que é grande a dificuldade de encontrar vagas nos serviços 

públicos devido às longas filas de espera
27

. 

O estudo apresentou as seguintes limitações: (1) o nível de escolaridade da população 

estudada é superior à do total da população da cidade de Natal e (2) a falta de compreensão das 

perguntas do questionário pelos entrevistados, principalmente pelos de menor escolaridade.   

Em conclusão, existe uma falta de conhecimento sobre o Acidente Vascular Cerebral e 

atuação da Fisioterapia na cidade de Natal. O menor grau de instrução está associado a uma 

redução nesse conhecimento. Apesar dos indivíduos reconhecerem os sinais e sintomas do AVC, 

grande parte deles não sabe o significado dessa sigla e mesmo reconhecendo a importância da 

Fisioterapia na reabilitação do paciente, desconhecem a especialidade que trata esse paciente. 

Mudanças nas estratégias de promoção de saúde e mais campanhas educativas são necessárias 

para melhorar a sensibilização geral da população em relação a essa doença.   
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Tabela 1- Caracterização da amostra quanto às variáveis sócio-demográficas. 

Variáveis N % p 

Sexo    0,133 

Feminino 137 45,7  

Masculino 163 54,3  

Faixa etária   0,0001 

≥ 29 anos 96 32,0  

30 a 49 anos 99 33,0  

50 a 69 anos 81 27,0  

70 a 89 anos 24 8,0  

Escolaridade   0,046 

Sem estudo formal e 

fundamental completo e 

incompleto 83 27,7 

 

Ensino médio completo e 

incompleto 118 39,3 

 

Ensino superior e pós 

graduação 99 33,0 

 

Estado civil   0,0001 

Casado 139 46,3  

Divorciado 11 3,7  

Viúvo 23 7,7  

Solteiro 127 42,3  

Profissão   0,0001 

Funcionário público 41 13,7  

Funcionário de empresa 

privada 68 22,7 

 

Trabalhador liberal 77 25,6  

Trabalhador informal 6 2,0  

Estudante 44 14,7  

Dona de casa 23 7,7  

Aposentado  39 13,0  

Desempregado  2 0,7  

Renda   0,0001 

Menor ou igual a 2 salários 

mínimos 127 42,3 

 

3-6 salários mínimos 104 34,7  

7-15 salários mínimos 50 16,7  

Acima de 15 salários mínimos 19 6,3  
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Tabela 2- Distribuição de frequências com relação ao conhecimento do AVC. 

Questão n % p 

O que você acha que está acontecendo 

com sua tia?    

0,0001 

AVC 155 51,7  

Trombose 61 20,3  

Derrame 25 8,3  

Infarto do miocádio 24 8,0  

Convulsão 9 3,0  

Ataque Epiléptico 2 0,7  

Passou mal 7 2,3  

Pico hipertensivo 2 0,7  

Não Sabe 15 5,0  

 

 

 

 

Figura 1- Distribuição de frequências com relação ao conhecimento da sigla AVC. 

p=0,0001

1 
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Tabela 3- Distribuição de frequências de acordo com as variáveis terapêuticas. 

Questões n % p 

O que você faria neste momento?   0,0001 

Ligaria para SAMU 151 50,3  

Levaria para o hospital 113 37,7  

Chamaria alguém 18 6,0  

Observaria o movimento da língua 5 1,7  

Massagem cardíaca 5 1,7  

Não faria nada/ não teria reação 8 2,6  

Para onde você levaria a sua tia?   0,0001 

Hospital de referência para AVC 96 32,0  

Hospital mais próximo  164 54,7  

PS qualquer   32 10,7  

Consultório 7 2,3  

Outro 1 0,3  

Existe algum tratamento para este 

problema de saúde? Resultados da 

resposta.   

0,0001 

Correto 98 32,6  

Incorreto 202 67,3  

Qual é a especialidade médica que trata 

deste tipo de doença?   

0,0001 

Não sei 118 39,3  

Clínico geral 22 7,3  

Cardiologia 60 20,0  

Neurologia 92 30,7  

Médico do trabalho 1 0,3  

Fisioterapia 1 0,3  

Geriatria 2 0,7  

Vascular 1 0,3  

Angiologia 1 0,3  

Ortopedia 1 0,3  
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Tabela 4- Distribuição de frequências com relação ao atendimento a pacientes com AVC.  

Questões n % p 

Você já teve alguma aula ou treinamento 

sobre como deve agir nestas situações?    

0,0001 

Sim 38 12,7  

Não 262 87,3  

Qual é o número de telefone da 

ambulância (SAMU) em sua cidade?   

0,0001 

Não sei 78 26  

19 1 0,3  

102 3 1,0  

103 1 0,3  

106 1 0,3  

109 1 0,3  

112 1 0,3  

162 1 0,3  

190 23 7,6  

191 1 0,3  

192 160 53,3  

193 15 5,0  

194 5 1,6  

195 2 0,6  

196 1 0,3  

198 1 0,3  

199 2 0,6  

901 1 0,3  

911 1 0,3  

9090 1 0,3  
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Tabela 5- Distribuição de frequências com relação ao conhecimento da Fisioterapia.  

Questões n % p 

Você sabe o que é Fisioterapia?   0,0001 

Sim 261 87  

Não 39 13  

Você acha que sua tia precisaria fazer 

Fisioterapia?   

0,0001 

Sim 264 88  

Não 36 12  

Qual o especialista da Fisioterapia poderia 

tratar dela? Resultados da resposta.   

0,0001 

Correto 32 10,7  

Incorreto 268 89,3  

Você conhece algum serviço de 

Fisioterapia?   

0,0001 

Sim 188 62,7  

Não 112 37,3  

Você conhece alguma pessoa que teve uma 

doença semelhante ao caso da sua tia e 

que fez Fisioterapia?   

0,0001 

Sim 68 22,7  

Não 232 77,3  

Quanto tempo você acha que sua tia 

precisaria fazer Fisioterapia?    

0,0001 

Menos de 3 meses 17 5,7  

3-6 meses 63 21,0  

7-12 meses 35 11,7  

Mais de 12 meses 39 13,0  

Depende do caso 70 23,3  

Até recuperação funcional 23 7,7  

Não sabe 53 17,7  
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Tabela 6- Associação das variáveis sócio-demográficas com o conhecimento do AVC e da 

Fisioterapia. 

Variáveis AVC Fisioterapia 

 Sim Não Sim Não 

Idade (p=0,0001) N % N % n % N % 

≥ 29 anos 57 50,9 39 20,7 22 68,7 74 27,6 

30 a 49 anos 32 28,6 67 35,6 6 18,7 93 34,7 

50 a 69 anos 21 18,7 60 31,9 4 12,5 77 28,7 

70 a 89 anos 2 1,8 22 11,7 0,0 0,0 24 8,9 

Escolaridade 

(p=0,0001)  

 

   

 

 

 

Sem estudo formal e 

fundamental completo 

e incompleto 7 6,2 76 

 

 

40,4 1 

 

 

3,1 82 30,6 

Ensino médio completo 

e incompleto 38 33,9 80 

 

42,5 7 

 

21,9 111 

 

41,4 

Ensino superior e pós 

graduação 67 59,8 32 

 

17,0 24 

 

75,0 75 

 

27,9 
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RESUMO 

Na prática clínica, frequentemente o fisioterapeuta avalia e programa o tratamento do paciente 

sem levar em consideração a variação temporal de funções e comportamentos. O objetivo do 

estudo foi analisar a influência do cronotipo, padrão vigília-sono (qualidade do sono e sonolência 

excessiva) e regularidade do estilo de vida na determinação do horário de preferência para a 

prática de atividades física e mental em pacientes com acidente vascular encefálico (AVE). 

Participaram 42 pacientes (61±9 anos) no estágio crônico do AVE (18±21 meses) e 12 indivíduos 

saudáveis (53±6 anos) que responderam ao Questionário de Horne e Östberg (QHO), Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), Sonolência Excessiva de Epworth (SEE) e o Social 

Rhythm Metric (SRM). Foi questionado em qual horário os participantes preferiam realizar 

atividade física (exercícios) e mental (tarefas de raciocínio), considerando apenas seu bem-estar 

pessoal. Os dados foram analisados através do teste do χ
2
 e regressão múltipla. Dos pacientes 

avaliados, 93% eram matutinos, 64% apresentavam qualidade ruim do sono, 43% sonolência 

excessiva e 57% padrão irregular da rotina diária. Ao final da análise de regressão verificou-se 

que o cronotipo foi o único fator que teve influência no horário preferencial das atividades. Esses 

achados sugerem a necessidade da avaliação do cronotipo dos pacientes antes de se estabelecer 

um horário de atendimento na Fisioterapia. 

Descritores: acidente cerebral vascular; transtornos do sono; estilo de vida; ritmo circadiano. 

 

ABSTRACT 

In clinical practice, the physical therapist often evaluates and programs the patient's treatment 

without taking into account the temporal variation of functions and behaviors. The aim of this 

study was to analyze the influence of the chronotype (morning type - evening type), sleep-wake 

state (sleep quality and excessive sleepiness) and lifestyle regularity in determining the preferred 
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time of day for physical and mental activities following stroke. Participants responded to the 

Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) and the Social Rhythm Metric (SRM). The subjects were asked 

at what time of day they preferred to perform physical (exercises) and mental (tasks of reasoning) 

activities, considering only their well-being. A total of 42 patients (61±9 years) in the chronic 

stage after stroke (18±21 months) and 12 healthy individuals took part in the study. The data 

were analyzed using the χ
2
 test and multiple regression. Among the patients evaluated, 64% had 

poor sleep quality, 43% excessive sleepiness and 57% an irregular daily routine. Regression 

analysis showed that chronotype was the only factor studied that influenced the preferred time of 

day for the activities. The results indicate the need for the physical therapist to analyze how 

chronotype can affect patient performance before establishing time of day of the physical therapy 

sessions. 

Keywords: stroke; sleep disorders; life style; circadian rhythm. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos serviços de Fisioterapia neurológica há uma grande demanda de pacientes com 

acidente vascular encefálico (AVE), um déficit neurológico decorrente da restrição na irrigação 

sanguínea ao cérebro
1
. Durante a avaliação fisioterapêutica, os exames da força muscular, dos 

reflexos, da sensibilidade e da função cognitiva são considerados fundamentais para o 

estabelecimento do programa de tratamento desses pacientes. No entanto, na prática clínica, o 

fisioterapeuta frequentemente avalia e programa o tratamento do paciente apenas em um horário, 

no turno da manhã, tarde ou noite, sem levar em consideração a variação temporal de funções e 

comportamentos, conforme abordado na Cronobiologia. 
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A Cronobiologia é uma área científica que estuda os ritmos biológicos mostrando 

variações de acordo com a hora do dia, em decorrência da regulação endógena do sistema 

circadiano, que é influenciado por pistas fóticas (alternância de claro e escuro no ambiente) e 

pistas não fóticas, dentre estas os horários de alimentação, atividade física e interações sociais. A 

principal estrutura desse sistema é o núcleo supraquiasmático (NSQ), localizado no hipotálamo e 

considerado como o relógio biológico, que através de conexões com a retina recebe informações 

sobre a luminosidade do ambiente, sincronizando os ritmos circadianos (cerca de 1 dia/24 h) com 

o ciclo claro-escuro
2
. Diferentes funções avaliadas na Cronobiologia podem ser relevantes no 

desempenho motor e cognitivo do indivíduo ao longo do dia, entre elas estão: o cronotipo, o 

padrão vigília-sono e a regularidade do estilo de vida, que por sua vez expressam a ordem 

temporal interna, ou seja, a coordenação dos processos orgânicos, sendo considerado um 

requisito para a normalidade funcional do organismo humano
3-6

 (Figura 1). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-29502011000300010&script=sci_arttext#f1
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Em relação ao cronotipo, os indivíduos podem ser classificados em matutinos, que são os 

que preferem acordar e dormir cedo e apresentam bom nível de alerta e desempenho nas 

atividades durante a manhã; vespertinos que tendem a acordar e dormir tarde, apresentando 

melhor desempenho nas atividades durante a tarde ou à noite; e indiferentes que são os que não 

têm preferência específica. O cronotipo pode ser determinado ao questionar o próprio indivíduo 

sobre hábitos preferidos durante as 24 h e registrado no Questionário de 

Matutinidade/Vespertinidade (QMV)
7
. Esse instrumento pode ser acessado, respondido e 

analisado através do link www.crono.icb.usp.br/cloks.htm. Quanto ao padrão vigília-sono, este 

compreende uma etapa de vigília, que em humanos coincide com a fase de claro e uma etapa de 

sono que se dá na fase de escuro. A qualidade do sono e a sonolência diurna são as principais 

funções analisadas
8
. A sonolência diurna excessiva é definida como um aumento da tendência a 

cochilar ou adormecer em horários ou situações inadequadas
9,10

. A regularidade do estilo de vida 

é alcançada quando os horários das atividades da vida diária tais como: levantar da cama, tomar 

café, almoçar, trabalhar, entre outras, são regulares, ou seja, são realizadas numa frequência de 

três ou mais vezes por semana em horários muito semelhantes, expressando um ritmo social que 

influencia o sistema circadiano do indivíduo que é medido através do Social Rhythm Metric 

(SRM)
11

. 

Apesar dos dados da literatura, ainda não se sabe qual instrumento precisa ser utilizado na 

avaliação dos pacientes com AVE, para determinar o melhor horário de atendimento na 

Fisioterapia. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar a influência de fatores 

cronobiológicos na determinação do horário de preferência para a prática das atividades física e 

mental (raciocínio e memória, por exemplo). 
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METODOLOGIA 

Participantes 

O estudo realizado foi do tipo transversal, no qual participaram 42 pacientes 

diagnosticados com AVE unilateral, 20 homens e 22 mulheres, com idade média de 61 anos 

(±9,2), tempo médio de lesão de 18 meses (±21) e um grupo de 12 indivíduos saudáveis, 

composto por 6 homens e 6 mulheres, com idade média de 53 anos (±6,3). A amostragem foi 

realizada por conveniência, na qual os pacientes do Serviço de Fisioterapia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que se 

enquadravam nos critérios de seleção adotados foram contatados e convidados a fazerem parte da 

pesquisa. Também através de convite foram recrutados funcionários de uma instituição de ensino 

superior para fazerem parte do grupo de saudáveis. Os critérios de inclusão dos participantes 

foram: faixa etária de 45 a 70 anos, para que não fossem incluídos indivíduos muito idosos e 

comprometessem o desempenho na aplicação dos instrumentos da pesquisa; ambos os sexos e 

indivíduos escolarizados que compreendessem todas as instruções durante a aplicação dos 

instrumentos. Os critérios de exclusão dos pacientes foram: lesão cerebral bilateral e recorrente, 

porque vários episódios de AVE poderiam confundir os resultados da avaliação; transtornos 

cognitivos graves, pois os pacientes não compreenderiam as instruções dos instrumentos; estágio 

agudo do AVE, porque poderia mascarar os resultados da avaliação; uso de antidepressivos ou 

neurolépticos que interferissem no padrão vigília-sono. Para os saudáveis foram: qualquer 

evidência clínica de patologia; uso de medicamentos que afetassem o padrão vigília-sono, 

trabalhador noturno que apresentasse alteração dos ritmos biológicos, assim como, pessoas que 

viajaram recentemente ou tiveram uma grande mudança na rotina diária. 
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Procedimentos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, segundo o Parecer nº 

164/06, seguindo os padrões éticos de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Os participantes foram informados sobre os procedimentos da pesquisa e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação 

clínica e o diagnóstico foi estabelecido através de tomografia computadorizada. Os indivíduos 

saudáveis foram avaliados através do Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) a fim de excluir 

qualquer patologia. 

Durante uma semana, os indivíduos preencheram o SRM em suas residências, registrando 

a cada dia a hora em que realizavam 17 atividades: levantar da cama, primeiro contato com uma 

pessoa, tomar bebida, tomar café da manhã, sair de casa, começar a trabalhar, almoçar, cochilar, 

jantar, fazer exercícios, fazer um lanche, assistir a programas de notícias à noite, assistir a outros 

programas de televisão, voltar para casa, ir para a cama, além de duas outras atividades que eles 

realizassem regularmente durante a semana. Os escores do SRM variam de 0 e 7 (de menor a 

maior regularidade). 

Em seguida, foram aplicados os seguintes questionários: o QMV, no qual os escores entre 

16 e 41 determinam o tipo vespertino, entre 59 e 86 define o tipo matutino e entre 42 e 58 o tipo 

indiferente; o IQSP com escores variando de 0 a 21, no qual escores maiores do que 5 implica em 

uma qualidade ruim do sono; e o questionário de Sonolência Excessiva de Epworth (SEE), que 

avalia a chance de cochilar em 8 situações apresentadas, pontuando de 0 (nenhuma chance) a 3 

(grande chance). O escore final varia de 0 a 24, com pontuações iguais ou maiores que 10 

determinando sonolência diurna excessiva. Por fim, foi questionado aos participantes em qual 

horário eles preferiam realizar atividade física (exercícios) e mental (tarefas de raciocínio e 

memória, por exemplo), se pela manhã ou a tarde. Aos pacientes foram dadas explicações para 
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que considerasse apenas seu bem-estar pessoal, sem influência de horários do serviço de 

Fisioterapia, de transporte, disponibilidade do acompanhante, de trabalho e estudo. 

 

Análise estatística 

Para a análise dos dados foi utilizado o programa SPSS 12.0, atribuindo-se o nível de 

significância de 5%. Foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para as variáveis 

quantitativas. Diferenças entre pacientes e saudáveis quanto ao cronotipo, qualidade do sono, 

sonolência e à regularidade do estilo de vida foram analisadas através do teste χ
2
 (correção de 

Yates) para variáveis categóricas e o Teste t de Student de amostras independentes para variáveis 

contínuas. Modelo explicativo foi construído através da análise de regressão linear múltipla, a fim 

de identificar as variáveis preditoras do horário preferencial de prática das atividades física e 

mental. 

  

RESULTADOS 

Pela análise realizada do cronotipo, 39 pacientes foram classificados como matutinos e 3 

como indiferentes, e todos os indivíduos saudáveis foram classificados como matutinos, não 

havendo nenhum indivíduo vespertino na amostra estudada. Não foram verificadas diferenças 

significativas entre os grupos quanto às médias do cronotipo (p=0,969). 

Os resultados mostraram que 64% dos pacientes e 42% dos saudáveis apresentaram 

qualidade ruim do sono, não sendo essa diferença significativa, assim como, para as médias 

encontradas (p=0,253). Na avaliação da sonolência, 43% dos pacientes e 42% dos saudáveis 

apresentaram sonolência excessiva, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa, da 

mesma forma entre as médias dos grupos (p=0,388). Na avaliação da regularidade da rotina 

diária, não foi observada diferença significativa entre os grupos quanto à média do SRM 
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(p=0,187), apesar de 57% dos pacientes e 83% dos saudáveis terem apresentado padrão irregular 

da rotina diária (Tabela 1). 

 

 

 

A média do horário preferencial para a prática de atividade física foi de 10h45 (±21 min.) 

para pacientes e 9h50 (±7 min.) para os saudáveis, não havendo diferença significativa entre os 

grupos (p=0,371). Para a atividade mental, a média do horário preferencial foi às 12h31 (±1 min.) 

para pacientes e 11h00 (±8 min) para saudáveis, também não encontrada diferença significativa 

entre os grupos (p=0,233). 

Ao final da análise de regressão verificou-se que as variáveis: qualidade do sono, 

sonolência diurna e regularidade do estilo de vida não contribuíram significativamente para o 

horário preferencial de prática das atividades física e mental, e o cronotipo foi o único fator que 

teve influência significativa para ambos os horários (Tabela 2). 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-29502011000300010&script=sci_arttext#t1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-29502011000300010&script=sci_arttext#t2
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DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados não mostraram diferenças entre os grupos (pacientes e 

saudáveis) em todos os instrumentos avaliados, em função de que ambos os grupos apresentavam 

semelhanças quanto ao caráter de matutinidade/vespertinidade e também porque apresentavam 

alterações importantes em relação ao padrão de sono-vigília e à regularidade da rotina diária. 

Mesmo os indivíduos saudáveis não apresentaram qualquer tipo de patologia, é possível que os 

esquemas de trabalho e a faixa etária tenham influenciado o padrão vigília-sono e a regularidade 

da rotina diária, justificando também a não diferença entre os grupos. 

Os pacientes avaliados mostraram um padrão predominantemente irregular de realização 

de atividades diárias. Considerando que muitos dos indivíduos da amostra encontravam-se no 

estágio crônico do AVE, esse dado pode ser justificado pelo fato de que pacientes com mais 

tempo de lesão poderiam estar menos expostos as pistas fóticas, uma vez que a maioria 
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frequentemente não retorna às suas atividades sociais e ocupacionais diárias
12

. A maior atividade 

social desses pacientes poderia favorecer a exposição à luz natural, aproveitando o alto nível de 

luz solar encontrado em Natal (RN), cidade na qual o estudo foi realizado. Um achado importante 

do estudo anterior foi a correlação entre o SRM e o National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS), confirmada pela associação entre os pacientes com menos regularidade e mais dano 

neurológico. Neste caso, o SRM pode ser considerado um preditor de dano neurológico em 

pacientes com AVE
13

. 

Quanto à qualidade do sono e a sonolência diurna, verificamos que dos pacientes 

avaliados, 64% apresentaram qualidade ruim do sono e 43% sonolência excessiva. De acordo 

com a literatura, pacientes com um único evento isquêmico mostraram uma correlação entre o 

desempenho da memória verbal e não verbal com a quantidade de sono de ondas lentas, sono 

REM e eficiência do sono, sugerindo uma ligação entre o sono e as funções cognitivas após o 

AVE
14,15

. Assim, a investigação de problemas relacionados ao sono é um importante componente 

da abordagem diagnóstica e terapêutica clínica. 

No presente estudo, as médias dos horários escolhidos para a prática das atividades 

estavam compreendidas predominantemente no turno da manhã, o que corresponde ao fato de 

que a amostra possuía mais indivíduos matutinos, o que foi confirmado pela análise de regressão. 

Ao avaliar a influência das funções cronobiológicas na preferência dos pacientes quanto ao 

horário de prática das atividades física e mental, não foi encontrada correlação com a 

regularidade da rotina diária, a qualidade do sono e a sonolência com o horário preferencial de 

realização das atividades, mostrando que esses fatores podem não ter influência específica na 

escolha do horário de atendimento fisioterapêutico na amostra estudada. 

Entretanto, o cronotipo foi o único fator que influenciou o horário preferencial, tanto para 

a prática de atividade física, quanto mental, indicando que quanto maior o valor do cronotipo 
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(mais matutino) menor o valor da hora (mais cedo) escolhido para realizar essas atividades. 

Dados da literatura mostram que o cronotipo é um dos critérios mais fortes para discriminar 

diferenças individuais no ritmo circadiano de variáveis fisiológicas e na avaliação do alerta
16,17

. 

Os estudos indicam que indivíduos matutinos e vespertinos, em geral, apresentam maior 

rendimento em tarefas quando as realizam no horário correspondente ao seu cronotipo. A 

literatura especifica esses achados como um "efeito de sincronia", no qual o desempenho 

cognitivo-motor é melhor quando os testes são realizados no momento "ótimo" e cai 

substancialmente na hora "não ótima"
18,19

. Esses dados dão mais fundamento à importância de 

avaliar o cronotipo dos pacientes antes do planejamento do tratamento fisioterapêutico, pois os 

profissionais correm o risco de subestimar ou superestimar o desempenho motor e cognitivo 

dependendo do horário de realização dos testes na prática clínica. É possível que o tratamento 

sendo realizado no horário em que o paciente se encontra mais apto ao desenvolvimento de 

atividades, seu processo de recuperação seja otimizado. 

Os dados encontrados no presente estudo também reforçam a importância de se identificar 

os instrumentos necessários para uma avaliação adequada dos pacientes com AVE
20

, 

principalmente na área da Cronobiologia. Além disso, esses resultados podem dar embasamento 

para as novas terapias propostas na reabilitação do AVE, tais como a imagética motora
21

 e a 

prática observacional
22

 que demandam elevado processamento cognitivo em associação com a 

função motora, que por sua vez podem ser influenciadas pelo cronotipo de cada paciente. 

O estudo realizado apresentou algumas limitações, tais como, a falta de avaliações 

objetivas do padrão sono-vigília pela polissonografia e da regularidade das atividades diárias pela 

actimetria, que explicassem melhor os comprometimentos apresentados; assim como não foi 

avaliada nesse estudo a relação entre os problemas de sono e a localização das lesões cerebrais, 

em função dos exames de neuroimagem terem sido realizados em diferentes hospitais, não 
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permitindo a padronização dos laudos médicos. No entanto, os resultados encontrados têm grande 

importância para a amostra estudada, pois expressam algumas alterações do sono, cognitivas e 

funcionais que devem ser abordadas através de conhecimentos da Cronobiologia. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo realizado conseguiu evidenciar uma associação entre o cronotipo e o horário de 

preferência para a prática das atividades mental e física em pacientes pós-AVE com as 

características da população da qual a amostra foi extraída, sugerindo ser esse um instrumento de 

avaliação importante para se estabelecer o horário de atendimento na Fisioterapia. Há 

necessidade de que os conceitos da Cronobiologia sejam compreendidos e largamente utilizados 

em função da saúde de seus pacientes. Pretende-se dessa forma, com esse estudo incentivar os 

fisioterapeutas a realizarem pesquisas em Cronobiologia, visto ser este um profissional que tem 

um amplo objetivo de proteger e restaurar a identidade pessoal e social do indivíduo. 
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ABSTRACT 

The complaints regarding sleep problems have not been well identified after a stroke. The aim of 

this study was to investigate the predictive factors of sleep quality and of insomnia complaints in 

patients with stroke. A total of 70 subjects, 40 patients (57 ± 7 years) and 30 healthy controls (52 

± 6 years), assessed by the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) and the Sleep Habits 

Questionnaire, took part in the study. The data were analyzed using the chi-square test, the 

Student’s t-test and logistic regression analysis. On average, the patients showed poor sleep 

quality (patients: 6.3 ± 3.5; controls: 3.9 ± 2.2; p= 0.002) and insomnia complaint was the most 

prevalent (patients: 37.5%; controls: 6.7%; p= 0.007). The absence of insomnia complaint (OR= 

0.120; 95%CI= 0.017-0.873; p= 0.036) and the decreased latency of sleep (OR= 0.120; 95%CI= 

0.017-0.873; p= 0.036) were the protective factors of sleep quality. Female sex (OR= 11.098; 

95%CI= 1.167-105.559; p= 0.036) and fragmented sleep (OR= 32.040; 95%CI= 3.236-317.261; 

p= 0.003) were the risk factors for insomnia complaint. We suggest that complaints of poor sleep 
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quality and of insomnia be given priority assessment during clinical diagnosis of sleep disorders 

in stroke. 

Keywords: insomnia, sleep disturbances, sleep quality, stroke. 

 

Fatores preditivos da qualidade subjetiva do sono e das queixas de insônia em pacientes 

com acidente vascular encefálico: implicações para a prática clínica 

 

RESUMO 

As queixas sobre os problemas do sono não têm sido bem identificadas após um Acidente 

Vascular Encefálico (AVE). O objetivo deste estudo foi investigar os fatores preditivos da 

qualidade do sono e queixas de insônia em pacientes com AVE. Participaram 70 indivíduos, 40 

pacientes (57 ± 7 anos) e 30 controles saudáveis (52 ± 6 anos) que foram avaliados pelo Índice de 

Qualidade de Sono Pittsburgh (IQSP) e Questionário de Hábitos do Sono. Os dados foram 

analisados pelo teste t de Student e regressão logística. Em média, os pacientes apresentaram má 

qualidade do sono (pacientes: 6,3 ± 3,5; controles: 3,9 ± 2,2, p = 0,002) e a queixa de insônia foi 

a mais prevalente (pacientes: 37,5%; controles: 6,7%, p = 0,007). A ausência de queixa de 

insônia (OR = 0,120 IC 95% = 0,017-0,873, p = 0,036) e a diminuição da latência do sono (OR = 

0,120 IC 95% = 0,017-0,873, p = 0,036) foram os fatores de proteção da qualidade do sono. Sexo 

feminino (OR = 11,098; IC 95% = 1,167-105,559, p = 0,036) e sono fragmentado (OR = 32,040; 

IC 95% = 3,236-317,261, p = 0,003) foram os fatores de risco para a queixa de insônia. Nós 

sugerimos que as queixas de má qualidade do sono e da insônia sejam priorizadas durante o 

diagnóstico clínico dos distúrbios do sono no AVE. 

  

Palavras-chave: insônia, distúrbios do sono, qualidade do sono, Acidente Vascular Encefálico. 
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1. INTRODUCTION 

Stroke, defined as a focal disturbance of cerebral function as a result of vascular 

alterations, is a pathology that represents a serious public health problem in Brazil, given that the 

country has the highest death rate by stroke in Latin America and that it is still neglected by the 

population and even by health professionals (Lotufo 2005; Pontes-Neto et al. 2008; Coca et al. 

2008).  

In addition to physical and cognitive impairment, the occurrence of sleep disorders is an 

important aspect that needs to be considered in the clinical approach to patients with stroke. The 

rehabilitation process, for example, which occurs from the initial stage following the stroke, is 

continuous and prolonged in many cases, and may be compromised if patients experience poor 

sleep quality or sleep disturbances, mainly because sleep is a function that interferes significantly 

in the learning and memory consolidation processes (Curcio et al. 2006; Wright Jr et al. 2006). 

The diagnosis and treatment of sleep disorders is a field that has been expanding 

considerably in recent years, with studies on the physiology and physiopathology of sleep. The 

alterations in the amount, quality or regulation of sleep include: insomnia, hypersomnia, 

obstructive sleep apnea syndrome, restless legs syndrome, circadian rhythm disorders, which 

encompass, among others, jet lag, delayed and advanced sleep phase syndrome. On the other 

hand, the alterations in behavioral or physiological events that occur during sleep in general, in 

specific stages of this sleep or in sleep-wake transitions, these include: sleep walking, night 

terrors, nightmares, sleep-talking, teeth grinding, nocturnal enuresis and snoring, among others 

(AASM 2001). 

Studies on patients with stroke show the occurrence of disturbed sleep, the main disorder 

being obstructive sleep apnea syndrome, which occurs in 60% to 90% of patients (Koch et al. 

2007; Srijithesh et al. 2011). Complaints of insomnia and excessive daytime somnolence are also 
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found in this clinical population (Ferrea et al. 2010). Campos et al. (2005) showed various 

episodes of dozing at different times and poor sleep quality in chronic stage stroke patients. 

Literature studies related to sleep in stroke patients have little mention of sleep problem 

complaints and their relationship with sleep quality. We believe that the identification of sleep 

disturbances in patients with stroke, by means of reports and complaints, is crucial in the 

diagnostic and therapeutic clinical approach. Self-reporting methods, such as sleep 

questionnaires, measure the sleep quality experienced by the patient, considering both the 

quantitative and qualitative aspects of sleep are important to identify the possible complaints of 

sleep disorders earlier. Moreover, these subjective methods are easily managed, inexpensive and 

of wide applicability, in both clinical practice and research (Chartier-Kastler and Davidson 2007; 

Gallasch and Gradisar 2007). The identification of impaired sleep quality and frequency of sleep 

disturbance complaints in patients with stroke may lead to corrective measures, such as the 

establishment of proper routines and habits, as well as more appropriate times for therapeutic 

interventions. Thus, the aim of this study was to investigate the predictive factors of subjective 

sleep quality and of insomnia complaints in patients with stroke. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Sample 

 The sample was composed of 70 subjects, including a group of 40 patients with diagnosis 

of unilateral stroke enrolled at  physical therapy services in the city of Natal, Brazil who were 

compared to a group of 30 healthy employees of the Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. The group of patients was composed of 27 men and 13 women, aged between 45 and 65 

years (57 ± 7 years), lesion time between 1 and 36 months (11 ± 9 months), with 24 and 16 

patients presenting with impaired right and left cerebral hemisphere, respectively. The group of 
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healthy individuals was composed of 15 men and 15 women, aged between 45 and 64 years (52 ± 

6 years). The schooling level of the participants varied between primary and secondary education. 

The exclusion criteria adopted for the patients were: recurrent cerebral lesion, serious cognitive 

disorders, aphasia and the use of tranquilizers, antidepressants or neuroleptics. For the controls, 

individuals with cognitive disorders, shift workers or those who had taken a recent transmeridian 

trip were excluded. 

 

2.2 Procedures 

 The study was approved by the institutional Research Ethics Committee. The participants 

were informed of the study procedures and asked to sign a consent form. The patients were 

interviewed and provided the following information: identification, results of computerized 

tomography, history of the disease, risk factors present, medication used and lesion time. The 

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), an assessment scale of comorbidities, was used with the 

healthy individuals. This scale consists of a standardized clinical evaluation that investigates the 

overall health data of the individual in six organic systems, with scores ranging from 0 to 4, to 

ensure the current healthy status of the individual (Parmelee et al. 1995). To determine the degree 

of neurological impairment of the patients, we used the National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS) protocol validated in Brazil by Caneda et al. (2006). The scale is composed of 11 items 

that assess awareness level, eye movements, visual field, facial movements, motor function and 

upper and lower limb ataxia, as well as sensitivity, language, presence of disarthria and visual-

spatial neglect. The total score, ranging from 0 to 42 points, is the sum of the points of each item, 

in which higher scores indicate greater neurological impairment. 

 The Horne-Östberg Questionnaire (Horne and Östberg 1976) was then applied to identify 

the chronotype of the subjects. This questionnaire is composed of 19 questions about preferable 
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times for going to sleep and waking up. Finally, a subjective assessment of sleep was conducted 

using the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQL) (Buysse et al. 1989),  validated in Brazil by 

Ceolim (1999) and the Sleep Habits Questionnaire (Vinha et al. 1997). The PSQL is a 

questionnaire used to assess the sleep quality of an individual through 7 components: subjective 

sleep quality, latency, duration, efficiency, sleep disorders, use of sleep medication and daytime 

dysfunction. The scores of all the components are added to obtain a value between 0 and 21, in 

which scores higher than 5, indicate poor sleep quality. The Sleep Habits Questionnaire is a 

validated and standardized instrument with 47 questions that aims to draw a sleep-wake profile of 

the subject assessed. In this study information from this instrument about sleep was used to 

determine complaints of: insomnia (question 16), difficulty falling asleep (“yes” answer on 

question 18), fragmented sleep (“yes” answer on question 22), sleep apnea (“yes” answer on 

question 26), restless legs syndrome (“moving the legs” answer on question 28), nightmares 

(“yes” answer on question 24), teeth grinding ( “grinding teeth” answer on question 28), sleep 

talking (“talk in sleep” answer question 28), snoring (“snoring “ answer on question 28), sleep 

walking (“sleep walk” answer on question 28), rhythmic movement disorder (“hit  head” answer 

on question 28) and night terrors (“scream while sleeping” answer on question 28). 

 

2.3 Data Analysis 

 Data analysis was conducted using SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Science 

Software) and a significance level less than 5% for all the statistical tests. The chi-square test, 

with Yates’ correction (when necessary) was used to compare the patients and controls in terms 

of the absolute and percentage frequency of the variables: sex, age, schooling and chronotype, as 

well as, the frequency of sleep disorder complaints. After normal distribution was confirmed 

(Kolmogorov-Smirnov test) in the PSQI scores and their components, non-paired Student’s t-test 
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was applied to compare the patients and the healthy individuals. In the group of patients the chi-

square test was used to determine the association between sleep quality and the clinical variables 

and between insomnia complaint and the demographic and clinical variables, PSQI categories, 

and other complaints of sleep disorder. Logistic regression analysis was carried out using the 

stepwise backward method, to identify the predictive factors of subjective sleep quality (with the 

categorized PSQI score) and of insomnia complaint in the patients. 

 

3. RESULTS 

           The chi-square test showed no significant difference between the groups in terms of the 

absolute and percentage frequency for sex, age, schooling, and chronotype (Table 1). However, 

the non-paired Student’s t-test did show a significant difference with respect to the mean PSQI 

score, with a higher mean score for the patients (6.3  3.5) compared to the controls (3.9  2.2) 

(p= 0.002). In regard to the PSQI scores, a significant difference was found between patients and 

controls in terms of latency (p= 0.019), duration (p= 0.039) and daytime dysfunction (p= 0.001). 

The main complaints reported by the participants were: insomnia, apnea, restless legs, 

nightmares, teeth grinding, sleep talking and snoring, but a significant difference was found only 

in the frequency of insomnia complaint in the patients (37.5%) and controls (6.7%), with the 

patients showing greater frequency (p= 0.007). The association between sleep quality and clinical 

variables was investigated and the result obtained show no significant difference between the 

patients with good and poor quality with respect to lesion time (p = 0.746), cerebral hemisphere 

affected (p= 0.601) and neurological degree (p= 0.749).  

            Logistic regression analysis to identify the predictive factors of sleep quality in the 

patients was conducted with the variables that were significant in the previously mentioned 
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Student’s t-test and chi-square test. Two models were built and the second better identified the 

variables related to sleep quality. Significant values were found for insomnia (among the sleep 

disorder complaints) and latency (among the PSQI components). The upper and lower limits of 

the confidence interval for the Odds Ratio showed that absence of insomnia complaint and 

decreased latency were the main protective factors of sleep quality (Table 2).  

            To select the variables associated with insomnia complaint in the patients, an analysis was 

conducted using the chi-square test with the following variables: sex, age, schooling, chronotype, 

lesion time, cerebral hemisphere affected and neurological degree. The analysis shows that the 

female patients (53.3%; p= 0.029) and those with impaired left cerebral hemisphere (60%; p= 

0.045) had more insomnia complaints. A significant association was observed between insomnia 

complaint in the patients and the PSQI components subjective sleep quality (86.7%; p= 0.01) and 

sleep latency (66.7%; p= 0.007), showing that the higher frequency of compromised subjective 

sleep quality and latency were in the group of patients complaining of insomnia.   

            Analysis of the association between insomnia complaint in the patients and the other sleep 

disorders showed a greater number of complaints regarding difficulty in falling asleep (53.3%; p= 

0.029) and of fragmented sleep (86.7%; p= 0.001) in the patients with insomnia complaints than 

in those with no such complaints.  

            The logistic regression models for insomnia complaints in the patients were constructed 

with variables that showed significant association, such as: sex, cerebral hemisphere affected, 

subjective sleep quality, latency, difficulty in falling asleep, and fragmented sleep. Of the five 

models built, the last best identified the variables related to insomnia complaint. The lower and 

upper limits of the confidence interval for the Odds Ratio (OR) indicated that the female sex and 

fragmented sleep can be considered risk factors for insomnia complaint in the sample studied 

(Table 3). 
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4. DISCUSSION 

 The results obtained for the PSQI score suggest that the patients, on average, experience 

poor sleep quality and had a higher latency, duration, and daytime dysfunction compared with 

control subjects. These data corroborate the results of an earlier study conducted by Campos et al. 

(2005) on poor sleep quality and the longer sleep duration of patients in the late stage of stroke 

recovery. This finding suggests that longer sleep duration is likely due to compensation for the 

poor sleep quality that these patients experience, indicating the possibility of behavioral 

modification after the cerebral lesion. In a study on drowsiness with elderly adults, Chasens et al. 

(2007) confirmed a relationship between drowsiness and sleep quality, given that individuals with 

daytime drowsiness reported worse sleep quality. Accordingly, sleep quality assessment has even 

greater clinical relevance in terms of its early identification in patients with a neurological lesion, 

such as those with stroke.  

 The results obtained for the frequency of sleep disorder complaints showed a significant 

difference between patients and controls with respect to insomnia complaint. Bassetti (2005) 

found that between 20% and 40% of patients experienced sleep-wake disorders. The most 

frequently observed sleep disorder complaints were: insomnia, excessive daytime 

drowsiness/fatigue, and hypersomnia (increased need of sleep). This author suggests that the 

cerebral lesion itself, often at the thalamic or brain stem level, may be a cause for persistent 

sleep-wake disorders. An analysis of only sleep complaint in the present study shows a relevant 

frequency of 37.5% in the patients who suffered a stroke, but in only 6.7% of the controls. These 

values corroborate the data of an earlier study by Leppavuori et al. (2002) about the frequency of 

insomnia in patients with stroke, but with a higher relevant frequency (56.7%), possibly due to 

the more advanced age range (55 to 85 years) and to the shorter lesion time (3 to 4 months).  
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 The obstructive sleep apnea, restless legs, nightmares, teeth grinding, sleep talking and 

snoring studied did not differ statistically in frequency between the patients and controls, likely 

because it is seldom self-reported, and for this reason both groups rarely mentioned these 

complaints. According to Masel et al. (2001), the prevalence of sleep apnea syndrome, periodic 

limb movement disorder and hypersomnia in patients with cerebral lesion, may cause excessive 

daytime drowsiness. This finding suggests that polysomnographic assessment should be 

considered as part of the investigation of patients with cerebral lesion to complement the 

subjective evaluation.  

 A relationship between sleep quality and sex was reported by Wells et al. (2004) in their 

assessment of patients with obstructive sleep apnea, in which women experienced worse sleep 

quality than did men. However, these results were not found in the present study, likely owing to 

a number of differences in the present investigation in terms of age range and pathology. With 

respect to the clinical variables, no significant difference was found between the patients with 

poor and good sleep quality as to lesion time, cerebral hemisphere affected and neurological 

degree.  

 Among the predictive factors of sleep quality assessed, insomnia complaint and latency 

were the most influential. In this case, the lack of insomnia complaint and decreased latency may 

be considered strong protective factors of sleep quality (Figure 1), suggesting that when the sleep 

quality of patients is evaluated, insomnia complaints and sleep latency must be identified first.  

 Our study also proposed to investigate the predictive factors of sleep complaint. The 

results of the associations between sleep complaint in the patients with stroke and the 

demographic and clinical variables and PSQI components, showed significant differences. These 

findings indicate that the presence of insomnia complaint in patients with stroke was associated 

to the female sex, the impaired left cerebral hemisphere, presence of fragmented sleep 
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complaints, difficulty in falling asleep, alterations in sleep latency (greater sleep latency) and 

subjective sleep quality (worse subjective sleep quality).  

 The study conducted by Leppavuori et al. (2002) analysed insomnia in patients with 

stroke and observed that those with insomnia were more frequently women and older than 

patients without insomnia, suggesting a relationship between insomnia complaint in patients with 

stroke and the female sex as well as advanced age. This sex-related finding confirms the 

association between insomnia complaint in patients with stroke and the female sex observed in 

the present study. However, the age association observed by the aforementioned authors was not 

found in the present study, likely because the sample study of Leppavuori et al. (2002) was 

composed of older individuals than the patients of our study. The association between insomnia 

complaint and impaired left cerebral hemisphere corroborates the results of Leppavuori et al. 

(2002), in which patients with stroke and insomnia complaint suffered more frequently from 

hemispheric impairment (left hemispheric lesion). With respect to the association between 

insomnia complaint and the other sleep disturbances, a relationship was found only between 

insomnia and fragmented sleep complaint and difficulty in falling asleep. Despite the associations 

found, multivariate analysis showed that the female sex and fragmented sleep complaint were 

risk factors for insomnia complaint in patients with stroke (Figure 1).  

 The study has a number of limitations that must be considered. The sample of patients 

could have shown greater variability in neurological degree, thereby enabling a more thorough 

analysis of the association between sleep quality and sleep disorder complaints, according to the 

level of clinical impairment. Another limitation was the impossibility of correlating the cerebral 

areas affected with the sleep disorders of the patients, because the neuroimaging examinations 

were performed at different hospitals, precluding standardization of the medical reports. Despite 

these limitations, the study identified that insomnia complaint and decreased latency were the 
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most important predictive factors of poor sleep quality in the patients. In addition, the female sex 

and fragmented sleep complaint can be considered the main predictive factors for insomnia 

complaint in the sample studied. Future studies may be conducted to assess if the implementation 

of sleep disorder treatment would effectively improve the rehabilitation potential of patients with 

stroke.  

 

Acknowledgements 

This research was supported by PROAP/Capes. 

 

REFERENCES 

AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE (AASM). 2001. International classification of 

sleep disorders, revised: diagnostic and coding manual. Chicago. 

BASSETTI C. 2005. Sleep and stroke. Semin Neurol 25: 19-32. 

BUYSSE DJ, REYNOLDS CF, MONK TH, BERMAN SR AND KUPFER DJ. 1989. The 

Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. 

Psychiatry Res 28: 193-213. 

CAMPOS TF, DIÓGENES FP, FRANÇA FR, DANTAS RCS, ARAÚJO JF AND MENEZES 

AAL. 2005. The sleep-wake cycle in the late stage of cerebral vascular accident recovery. Biol 

Rhyt Res 36: 109-113. 

CANEDA M, FERNANDES J, ALMEIDA A AND MUGNOL F. 2006. Reliability of 

neurological assessment scales in patients with stroke. Arq de Neuropsiquiatr 64: 690-697. 

CEOLIM MF. 1999. Padrões de atividade e de fragmentação do sono em pessoas idosas. Tese de 

Doutorado, Universidade de São Paulo.   



 146 

CHARTIER-KASTLER E AND DAVIDSON K. 2007. Evaluation of quality of life and quality 

of sleep in clinical practice. Eur Urol Sup 6: 576-584. 

CHASENS ER, SEREIKA SM, WEAVER TE AND UMLAUF MG. 2007. Daytime sleepiness, 

exercise, and physical function in older adults. J Sleep Res 16: 60-65. 

COCA A, MESSERLI FH, BENETOS A, ZHOU Q, CHAMPION A, COOPER-DEHOFF RM 

AND PEPINE PCJ. 2008. Predicting stroke risk in hypertensive patients with coronary artery 

disease: a report from the INVEST. Stroke 39: 343-348. 

CURCIO G, FERRARA M AND GENNARO LD. 2006. Sleep loss, learning capacity and 

academic performance. Sleep Med Rev 10: 323-337. 

FERREA A, RIBÓB M, RODRÍGUEZ-LUNAB D, ROMEROA O, SAMPOLC G, MOLINAB 

CA AND ÁLVAREZ-SABINB J. 2010. Los ictus y su relación con el sueño y los trastornos del 

sueño. Neurol 10: 1-16.    

GALLASCH J AND GRADISAR M. 2007. Relationships between sleep knowledge sleep 

practice and sleep quality. Sleep Bio Rhyth 5: 63-73. 

HORNE JA AND ÖSTBERG O. 1976. A self-assessment questionnaire to determine 

morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiol 4: 97-110. 

KOCH S, ZUNIGA S, RABINSTEIN AA, ROMANO JG, NOLAN B, CHIRINOS J AND 

FORTEZA A. 2007. Signs and symptoms of sleep apnea and acute stroke severity: is sleep apnea 

neuroprotective? J Stroke Cerebrovasc Dis 16: 114-118. 

LEPPAVUORI A, POHJASVAARA T, VATAJA R, KASTE M AND ERKINJUNTTI T. 2002. 

Insomnia in ischemic stroke patients. J Stroke Cerebrovasc Dis 14: 90-97. 

LOTUFO PA. 2005. Stroke in Brazil: a neglected disease. São Paulo Med J 123: 3-4. 

MASEL BE, SCHEIBEL RS, KIMBARK T AND KUNA ST. 2001. Excessive daytime 

sleepiness in adults with brain injuries. Arch Phys Med Rehabil 82: 1526-1532. 



 147 

PARMELEE PA, THURAS PD, KATZ IR AND LAWTON MP. 1995. Validation of the 

Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric residential population. J Am Geriatr Soc 43: 130-

137. 

PONTES-NETO OM, SILVA GS, FEITOSA MR, FIGUEIREDO NL, FIOROT JR JA, ROCHA 

TN, MASSARO AR AND LEITE JP. 2008. Stroke awareness in Brazil: alarming results in a 

community-based study. Stroke 39: 292-296. 

SRIJITHESH PR, SHUKLA G, SRIVASTAV A, GOYAL V, SINGH S AND BEHARI M. 

2011. Validity of the Berlin Questionnaire in identifying obstructive sleep apnea syndrome when 

administered to the informants of stroke patients. J Clin Neurosci 18:  340–343 

VINHA D, CAVALCANTE J AND ANDRADE MMM. 2002. Sleep-wake patterns of workers 

and non-workers students. Biol Rhythm Res 33: 417-426.  

WELLS RD, DAY RC, CARNEY RM, FREEDLAND KE AND DUNTLEY SP. 2004. 

Depression predicts self-reported sleep quality in patients with obstructive sleep apnea. 

Psychosom Med 66: 692-697. 

WRIGHT JR KP, HULL JT, HUGHES RJ, RONDA JM AND CZEISLER CA. 2006. Sleep and 

wakefulness out of phase with internal biological time impairs learning in humans. J Cogn 

Neurosci 18: 508-521. 



 148 

 Table 1. Comparison of absolute and percentage frequency of the variables sex, age, schooling 

and chronotype, between patients and healthy controls, using the Chi-square test.  

VARIABLES PATIENTS CONTROLS  

 N % n % p value 

  Sex                            Female 13 32.5 15 50.0 0.139 

                                      Male 27 67.5 15 50.0  

  Age                            60
 
years 15 37.5 5 16.7 0.060 

                                       60 years 25 62.5 25 83.3  

  Schooling    Primary  32 80.0 18 60.0 0.067 

                          Secondary  8 20.0 12 40.0  

Chronotype          Indifferent  4 10.0 4 13.4 0.910 

                        Moderate Morning 18 45.0 13 43.3  

 Extreme Morning 18 45.0 13 43.3  
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Table 2. Logistic regression models (Odds Ratio, upper and lower limits of the 95% confidence 

interval and p-value) considering insomnia complaint, subjective quality, latency, duration and 

daytime dysfunction as independent variables and sleep quality as the dependent variable.  

VARIABLES ODDS RATIO LOWER UPPER p 

Model 1     

    Insomnia 0.118 0.016 0.895 0.036 

Subjective quality 0.388 0.019 7.975 0.539 

Latency 0.141 0.019 1.069 0.058 

Duration - - - 0.999 

   Daytime dysfunction 0.080 0.006 1.071 0.056 

Model  2     

    Insomnia 0.120 0.017 0.873 0.036 

Latency 0.120 0.017 0.873 0.036 

Duration - - - 0.999 

   Daytime dysfunction 0.082 0.006 1.052 0.055 
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Table 3. Logistic regression models (Odds Ratio, upper and lower limits of the 95% confidence 

interval and p-value) considering sex, cerebral hemisphere affected, subjective sleep quality, 

latency, difficulty in falling asleep and fragmented sleep as independent variables sand insomnia 

complaint as the dependent variable.  

VARIABLES ODDS RATIO LOWER UPPER p 

Model 1     

Sex 22.401 1.253 400.501 0.035 

Cerebral hemisphere affected 3.208 0.380 27.108 0.284 

Subjective quality 11.353 0.728 176.993 0.083 

Latency 0.800 0.081 7.928 0.849 

Difficulty in falling asleep 3.835 0.458 32.119 0.215 

Fragmented sleep 22.789 1.399 371.300 0.028 

Model 2     

Sex 8.567 0.745 98.483 0.085 

Cerebral hemisphere affected 2.338 0.334 16.371 0.392 

Lantency 1.567 0.195 12.587 0.672 

Difficulty in falling asleep 3.028 0.454 20.194 0.252 

Fragmented sleep 20.776 1.729 246.725 0.017 

Model 3     

Sex 9.991 0.967 103.213 0.053 

Cerebral hemisphere affected 2.158 0.327 14.264 0.425 

Difficulty in falling asleep 3.392 0.547 21.037 0.190 

Fragmented sleep 25.862 2.467 271.126 0.007 

Model 4     

Sex 11.578 1.171 114.518 0.036 

Difficulty in falling asleep 3.683 0.609 22.290 0.156 

Fragmented sleep 29.733 2.763 319.919 0.005 

Model 5     

Sex 11.098 1.167 105.559 0.036 

   Fragmented sleep 32.040 3.236 317.261 0.003 



 151 

 

Risk factors

Female sex

INSOMNIA

Fragmented SleepAbsence of insomnia complaint

 Sleep Latency

STROKE

Protective factors

SLEEP 

QUALITY

 

 

Figure 1- Schematic drawing of the predictors of quality of sleep and insomnia complaints of 

patients with stroke. On average, the patients showed poor sleep quality and insomnia complaint 

was the most prevalent. The decreased latency of sleep and the absence of insomnia complaint 

were the protective factors of sleep quality. Female sex and fragmented sleep were the risk 

factors for insomnia complaint.  
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to evaluate stroke patients’ sleep quality and its relationship 

with sleep disturbances complaints. Methods: A total of 70 subjects, 40 patients (57 ± 7 years), 

average post lesion times of 11 ± 9 months, and 30 healthy controls (52 ± 6 years), assessed by 

the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) took part in the study. Data analysis was realized by 

ANCOVA, Chi-square test and multiple linear regression. Results: Significant differences in 

average PSQI were found between the groups (patients: 6.3 ± 3.5; healthy: 3.9 ± 2.2; p= 0.002). 

A total of 57% of patients had poor sleep quality whereas only 26.7% of healthy (p= 0.01). No 

significant correlation was found between the PSQI and age, schooling, affected cerebral 

hemisphere, neurological degree and lesion time. Regression analysis showed that the strongest 

predictor of sleep quality was compromised sleep efficiency (R
2
 ajusted= 0.78) which may 

indicate less deep or intense sleep compensated with increased daytime dysfunction, latency and 

sleep duration. Conclusions: From a therapeutic point of view, the results of this study point to 

the need for investigating stroke patient sleep patterns in more detail. We suggest that complaints 

of poor sleep quality be given priority assessment during clinical diagnosis. 

 

Key words: stroke; central nervous system diseases; sleep disorders; sleep quality. 

 

Queixas de distúrbios do sono no Acidente Vascular Cerebral: Implicações para a Medicina 

do Sono 

 

RESUMO 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do sono de pacientes com AVC e sua 

relação com as queixas de distúrbios do sono. Métodos: Um total de 70 indivíduos, 40 pacientes 
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(57 ± 7 anos) com tempo médio de sequela de 11 ± 9 meses e 30 controles saudáveis (52 ± 6 

anos), avaliados pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI) participaram do estudo. A 

análise dos dados foi realizada através da ANCOVA, Qui-quadrado e regressão linear múltipla. 

Resultados: Foi encontrada diferença significativa na média do PSQI entre os grupos (pacientes: 

6,3 ± 3,5; saudáveis: 3,9 ± 2,2, p = 0,002). Dos pacientes avaliados  57% tiveram má qualidade 

do sono, enquanto apenas 26,7% dos saudáveis (p = 0,01). Nenhuma correlação significativa foi 

encontrada entre o PSQI e idade, escolaridade, hemisfério cerebral afetado, grau neurológico e 

tempo de lesão. A análise de regressão mostrou que o mais forte preditor da qualidade do sono 

foi a eficiência do sono (R
2
 Ajustado = 0,78) o que pode indicar que a queixa da falta de sono 

profundo ou intenso pode ser compensada com o aumento de disfunção diurna, latência e duração 

do sono. Conclusões: A partir do um ponto de vista terapêutico, os resultados deste estudo 

indicam a necessidade de investigar o padrão de sono dos pacientes em maior detalhe. Sugerimos 

que as queixas de má qualidade do sono possam ser priorizadas durante o diagnóstico clínico. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; doenças do sistema nervoso; desordens do sono; 

eficiência do sono, processo homeostático. 

 

INTRODUCTION 

Stroke is defined as an acute neurological deficit lasting for more than 24 hours.  It is 

caused by a cerebral blood flow anomaly resulting in signs and symptoms associated with 

compromised focal brain areas.  The clinical picture can include sensory-motor dysfunctions, 

tonus alterations, posture control and equilibrium disturbances as well as cognitive dysfunctions
1
.  

Sleep disturbances bring about cognitive deficits, diminishing certain capabilities such as 

attention span, spatial and temporal orientation, and memory efficiency.  They also compromise 

social and psychological function
2
. Thus, the acknowledgement of the possible occurrence of 
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sleep related problems, directed toward stroke patient reports and complaints, seems to be an 

important component of the therapeutic, diagnostic and clinical approach adopted. For example, 

the rehabilitation process initiated at the onset of the disease can be continuous and prolonged in 

many cases. Poor sleep quality can compromise this process. 

Quality of sleep is a difficult variable to define and measure in an objective manner.  

Alternatively, self-report methods such as sleep questionnaires provide a measurement of sleep 

quality experienced by the patient, while considering both the quantitative and qualitative 

aspects.  These subjective methods are easily managed, inexpensive and can be widely applied in 

both research and clinical practice
3
. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) is a questionnaire 

that has been widely used to measure sleep quality and components from pattern areas generally 

focused on by clinics when patients report sleeping problems. It consists of 19 questions related 

to the previous month’s sleeping habits, and is divided into 7 components: sleep quality, sleep 

latency (time needed to fall asleep), sleep duration (hours of sleep per night), sleep efficiency 

(total sleep time divided by time spent in bed), sleep disturbances (waking in the middle of the 

night or very early), use of sleeping medication and daytime dysfunction (difficulty staying 

awake)
4
.  

Many studies in the literature have given more attention to objective evaluation of sleep 

through polysomnographic patterns, considering mainly the acute phase of recovery
5,6

. In these 

studies the relationship between sleeping problem complaints and quality of sleep was not 

considered relevant, nor the question of which sleep regulation mechanisms could be affected.  

Thus, the aim of this study was to evaluate subjective quality of nocturnal sleep in hemispheric 

stroke patients and its relationship with sleep disturbances complaints. 
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METHODS 

Subjects 

 The sample was composed of 70 subjects, including a group of 40 patients with diagnosis 

of unilateral stroke enrolled at physical therapy services in the city of ---- who were compared to 

a group of 30 healthy employees of the -------. The group of patients was composed of 27 men 

and 13 women, aged between 45 and 65 years (57 ± 7 years), lesion time between 1 and 36 

months (11 ± 9 months), with 24 and 16 patients presenting with impaired right and left cerebral 

hemisphere, respectively. The group of healthy individuals was composed of 15 men and 15 

women, aged between 45 and 64 years (52 ± 6 years). Schooling level varied between grade 6 

and grade 11.  

The exclusion criteria adopted for the patients were: recurrent cerebral lesion, serious 

cognitive disorders, aphasia and the use of tranquilizers, antidepressants or neuroleptics. For the 

controls, individuals with cognitive disorders, night workers or those who had taken a recent 

transmeridian trip were excluded. The recruitment of the participants was carried through 

personal contact in the institutions where the research was executed and the participation of them 

was voluntary. 

 

Procedures 

This study was approved by Research Ethics Committee of the -------. The participants 

were informed of the research procedure and asked to sign a voluntary consent form.  

The patients were interviewed and provided the following information: identification, 

results of computerized tomography, history of the disease, risk factors present, medication used 

and lesion time. The Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), an assessment scale of 

comorbidities, was used with the healthy individuals. This scale consists of a standardized 
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clinical evaluation that investigates the overall health data of the individual in six organic 

systems, with scores ranging from 0 to 4, to ensure the current healthy status of the individual
7
. 

To determine the degree of neurological impairment of the patients, we used the National 

Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
8
. The scale is composed of 11 items that assess 

awareness level, eye movements, visual field, facial movements, motor function and upper and 

lower limb ataxia, as well as sensitivity, language, presence of disarthria and visual-spatial 

neglect. The total score, ranging from 0 to 42 points, is the sum of the points of each item, in 

which higher scores indicate greater neurological impairment. A score between 0-6 indicated 

little damage, between 7-16 moderate damage, and between 17-30 severe damage. The subjective 

sleep evaluation of the participants was determined by applying the PSQI.  The sum of the seven 

components (quality, latency, duration, efficiency, sleep disturbances, use of sleeping medication 

and daytime dysfunction) varied between 0 and 21, a score equal and greater than 5 implying 

poor sleep quality
4
.  The individuals who reported sleep problems were questioned as to the time 

frame of the problem in order to compare it with post-lesion time.  This comparison confirmed 

whether the problem occurred before or after the stroke. 

 

Statistical analysis 

The data was analyzed using the SPSS 14.0 program (Statistical Package for the Social 

Science) at a significance level of 5%.  Prior to analysis, the data were checked for normality 

using the Kolmogorov-Smirnov test.  The non-paired Student’s t-test was used to determine the 

difference between the patient group and the healthy group as to age and schooling. ANCOVA 

was used to determine the difference between groups on the global PSQI considering age and 

schooling as a co-variable. The chi-square test was used to compare the groups in terms of the 
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frequency of sleep qualified as “good” or “bad”, as well as sex and the complaints of sleep 

problems before and after stroke.   

The association between demographic variables (sex, age, and schooling), clinical 

variables (cerebral hemisphere affected, neurological degree and post-lesion time) and the PSQI 

components (latency, duration, efficiency and daytime dysfunction) was established, considering 

them all as independent variables. These variables were analyzed with the global PSQI 

(dependent variable) to establish the entry order of the variables. Next, explanatory models were 

constructed with linear regression analysis to identify the variables that predicted the subjective 

quality of patient sleep. Following univariate analysis, the variables with p value < 0.05 were 

selected and, using the regression model, added one by one in decreasing order of the correlation 

coefficient and by significance (stepwise forward). The correlation matrix (Pearson correlation 

test) checked for the presence of confusion variables and of multicollinearity (correlation 

approaching +1 or –1), in order to avoid overlap between independent variables in the regression 

model. 

 

RESULTS 

 The groups did not show any significant difference where the sex variable was concerned 

(p= 0.139).  This was not the case when schooling (p= 0.016) or age (p= 0.002) were considered: 

the patient group had a higher mean age and a higher percentage of subjects with 6 years of 

schooling or less (72.5%).  NIHSS scores varied from 4 to 19 (7.7  3.5), and showed reduced 

muscular force and motor coordination of the upper and lower limbs as well as sensitivity deficits 

and muscular hypertonia. This indicated a moderate degree of neurological compromise. 
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In agreement with the PSQI analysis, 57.5% of patients suffered poor sleep quality, 

whereas only 26.7% of the healthy individuals showed the same result (p= 0.01). A significant 

difference between groups was found for mean global age and schooling adjusted PSQI values 

(mean ± standard deviation; patients: 6.3 ± 3.5; healthy: 3.9 ± 2.2; p= 0.002). Patients also 

confirmed an increased prevalence of post-stroke sleep problems: difficulty falling sleep (before: 

30.8%; after: 69.2%), and fragmented sleep (before: 35%; after: 65%).  

A significant correlation between the global PSQI and the sex variable was determined 

(r= 0.33; p= 0.037) but no correlation was found with age (r= 0.19; p= 0.228) and schooling (r= -

0.227; p= 0.159), or with the clinical variables (affected cerebral hemisphere: r= 0.083; p= 0.612; 

neurological degree: r= 0.008; p= 0.963; lesion time: r= -0.081; p= 0.621).  However, the PSQI 

components showed significant correlations when compared with sleep latency (r= 0.667; p= 

0.001), duration (r= 0.448; p= 0.004) and efficiency (r= 0.728; p= 0.001) as well as daytime 

dysfunction (r= 0.623; p= 0.001).  Owing to this, these variables and the sex variable were 

selected for inclusion in the multiple linear regression model, in order to evaluate the predictor 

value of each variable in sleep quality.   

The variables were added one by one, and the behavior of the model was observed as each 

variable was introduced.  After regression analysis, it was found that sleep efficiency, latency, 

duration and daytime dysfunction contributed significantly to the global PSQI value.  Thus, 

model 4 was chosen since it best explains sleep quality variation (R
2 

adjusted= 0.78) (Table 1). 

According to this relationship, each increase in the efficiency score represents a decrease of 2.057 

in sleep quality, in addition to an increase of 1.476 for daytime dysfunction, 1.221 for sleep 

latency, and 0.784 for sleep duration.  

INSERT TABLE 1  
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DISCUSSION 

This study shows that stroke patients suffer from lower sleep quality than that of healthy 

individuals.  This is supported by a higher global age and schooling adjusted PSQI average for 

the patient group. Campos et al.
9
 found the same results when studying sleep quality in the 

chronic stage of stroke recovery. They also observed an increase in sleep duration and more 

daytime napping.  According to the authors, these alterations seem to compensate for worsened 

sleep quality in patients, suggesting that they suffer behavioral changes that compensate for the 

effects of a stroke.   

In this study, no relation was found between the global PSQI  and age or schooling, even 

though studies have reported a correlation between alterations in sleep quality and advanced age
10

 

as well as a relationship between poor sleep quality and low social class
11

.  This can be explained 

by the fact that no elderly individuals were included in the study sample and that the schooling 

did not vary greatly among the patients.   

The clinical variables were not found to be associated with sleep quality evaluated by the 

PSQI.  Bassetti and Aldrich
12

, who studied the effects of acute hemispherical stroke on sleep, did 

not find significant differences between stroke patients affected in the right or left hemisphere. As 

in our study, they found that aspects of sleep were not affected by the hemisphere in which the 

lesion was located. These authors also report that acute left or right hemisphere stroke is 

accompanied by alterations in electroencephalographic recordings during sleep that are correlated 

with stroke severity. In addition to the studies using different methodologies (objective 

measurement versus subjective measurement), the divergence associated with lesion severity can 

be explained by the fact that the patients of the present study showed little difference in the 

amount of neurological damage. Furthermore, since most of the patients were in the chronic post-

stroke stage, this might have favored the non- association between post-lesion time and sleep 
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quality.  This shows the importance of long term studies that evaluate fluctuations in sleep quality 

throughout the patient’s clinical evolution. The greater prevalence of patients with sleep 

disturbances after stroke suggests an association between this pathology and sleeping problems.   

The specific way in which stroke compromises sleep quality by interfering in the sleep 

mechanism has not been greatly debated. Sleep regulation involves two basic processes: the 

homeostatic (process S) and the circadian (process C). The homeostatic process is responsible for 

the increased propensity toward sleep during wake times and a decrease during sleep times. The 

circadian process promotes the temporal organization of the sleep-wake cycle and through alert 

mechanisms maintains wakefulness during the day, thus facilitating sleep consolidation at night. 

Several brain neurotransmitter or neuromodulator systems have been strongly implicated in such 

processes
13

.  

Disruption of wake- or sleep-promoting pathways results in behavioral state instability. 

There is evidence that the homeostatic and circadian process may be affected separately. In this 

sense, compromised sleep regulation may depend on the location of the stroke. The study of 

patients with subcortical stroke and compromised hypothalamus suggests a functional 

interruption of the suprachiasmatic nucleus, which affects the promotion of wakefulness in the 

circadian process, causing alterations in alertness, expressed mainly by diurnal somnolence in the 

patients
14

. On the other hand, Beloosesky et al.
15

 studied melatonin rhythms in post hemispheric 

stroke patients. The authors detected persistent rhythmicity of melatonin production, indicating 

that the circadian process and the neural connection for the pineal gland were not affected.   

In the present study, multiple linear regression analysis showed that the strongest 

predictor of poor sleep quality was compromised sleep efficiency, which may indicate less deep 

or intense sleep. We can associate this result with the high prevalence of difficulty in falling 

asleep and fragmented sleep. Müller et al.
6
 found that stroke patients woke more often after 
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falling asleep and had less sleep efficiency than the control group. Considering that insomnia is 

defined as a difficulty to fall or stay asleep, or as non-restorative sleep that compromises daytime 

functioning, the complaints of difficulty in falling asleep and of fragmented sleep suggest the 

occurrence of insomnia in this study sample. This conclusion was also reached in a study by 

Leppavuori et al.
16

, who found that insomnia was a common complaint after ischemic stroke. 

Daytime dysfunction, latency and sleep duration were also considered predictors of patient sleep 

quality. Foley et al.
17

 who evaluated the association between sleep problems and chronic 

illnesses, concluded that stroke is associated with the presence of one or more sleeping problems. 

Likely a hemispheric stroke does not reach the subcortical structures or the neural 

pathways of the hypothalamus related to the circadian system, but the cortical injuries mainly in 

the sensory motor cortical areas can result in a reduction of inputs involved in the feedback 

mechanism of homeostatic sleep regulation, resulting in a difficulty to fall and stay asleep, thus 

compromising sleep quality, expressed first by decreased sleep efficiency and second by 

increased daytime dysfunction, latency and sleep duration (Figure 1). The 

electroencephalographic data of the Vock et al.
18

 showed changes in NREM sleep, sleep 

efficiency and alertness after sleep onset, which could also support the idea of compromised 

process S of sleep regulation. This interpretation is based on the fact that process S derives from a 

physiological variable EEG slow wave activity (SWA). When sleep episodes are shortened, SWA 

increases in NREM sleep, expressing a greater need for deep sleep, and decreases immediately 

after the first night of sleep recovery
19

. 

INSERT FIGURE 1 

 The aim of the hypothesis raised in the present study is to stimulate a discussion about 

how sleep regulating mechanisms are affected after a hemispheric stroke, leading to 

compromised sleep quality. We are carrying through studies with actigraphy and 
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polysomnography to confirm this hypothesis. Moreover, the findings are not sufficient to 

definitively affirm that the homeostatic process is affected isolatedly in hemispheric stroke cases, 

because we cannot rule out the possibility of changes in the interaction with the circadian 

process. 

 This study had certain limitations. The patients did not have the different degrees of 

neurological compromise needed to evaluate the fluctuations in sleep quality clinically associated 

with this affliction. Nor did this study examine the relationship between sleeping problems and 

the location of specific cerebral lesions. This was because the neuroimaging examinations were 

carried out at different hospitals, making the standardization of the medical reports impossible. 

Furthermore, it would be important to analyze the influence of the circadian system on the sleep 

regulation of these patients. 

 

CONCLUSION 

This study confirmed that stroke patients have compromised subjective sleep quality 

mainly associated with alterations in sleep efficiency. This was compensated with increased 

daytime dysfunction, latency and sleep duration. From a therapeutic point of view, the results of 

this study point to the need for investigating stroke patient sleep patterns in more detail. We 

suggest that complaints of poor sleep quality be given priority assessment during clinical 

diagnosis. Treatment strategies of sleep medicine should be taken, since sleep alterations can 

compromise the cognitive and motor rehabilitation process of these patients. 
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Table 1. Multiple linear regression models (stepwise forward), considering sleep efficiency, 

latency and duration, daytime dysfunction and sex as independent variables.  The global 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) is the dependent variable. 

 R
2 

adjusted  ± ET IC 95% p 

Model 1 0.52    

Sleep efficiency  4.289 ± 0.655 2.962-5.615 0.0001 

Model 2 0.68    

Sleep efficiency  3.226 ± 0.585 2.041-4.411 0.0001 

    Sleep latency  1.387 ± 0.310 0.760-2.015 0.0001 

Model 3 0.76    

Sleep efficiency  2.551 ± 0.533 1.470-3.632 0.0001 

Sleep latency  1.230 ± 0.269 0.684-1.776 0.0001 

Daytime dysfunction  1.414 ± 0.375 0.654-2.175 0.001 

Model 4 0.78    

 Sleep efficiency  2.057 ± 0.563 0.913-3.200 0.001 

 Sleep latency  1.221 ± 0.258 0.698-1.744 0.0001 

 Daytime dysfunction  1.476 ± 0.360 0.745-2.207 0.0001 

     Sleep duration  0.784 ± 0.378 0.016-1.551 0.046 

Model 5 0.79    

 Sleep efficiency  2.012 ± 0.560 0.873-3.151 0.001 

 Sleep latency  1.160 ± 0.261 0.630-1.690 0.000 

 Daytime dysfunction  1.347 ± 0.373 0.589-2.105 0.001 

     Sleep duration  0.901 ± 0.388 0.113-1.690 0.026 

 Sex  0.746 ± 0.613 -0.500-1.992 0.232 
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Fig. 1. Schematical drawing of hemispheric stroke influence on sleep quality. Hemispheric stroke 

likely results in the compromise of the homeostatic process (decreased propensity to sleep), 

resulting first in reduced sleep efficiency and second in increased daytime dysfunction, latency 

and sleep duration, resulting in  compromised sleep quality.  
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RESUMO 

Um estudo de seguimento foi realizado com o objetivo de avaliar as alterações cognitivas e 

funcionais no 1º, 3º e 6º mês do AVE. Participaram 12 pacientes (55 ± 7 anos) através das 

avaliações neurológica (NIHSS), cognitiva (MEEM) e funcional (MIF). Verificou-se uma 

melhora neurológica e cognitiva no decorrer da evolução da patologia (p= 0,01). A orientação 

temporal e a linguagem foram as funções que marcaram essa evolução. Os pacientes tornaram-se 

mais independentes de um estágio para outro (p= 0,01) correlacionando-se com o grau 

neurológico (r= -0,79; p= 0,002). A transferência e a locomoção foram os marcadores da 

evolução funcional. Sugerimos uma avaliação neuropsicológica precoce, a fim de realizar um 

melhor planejamento do tratamento dos pacientes com AVE.  

 

Palavras-chave: acidente vascular encefálico; cognição; atividade motora.  
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Evolution of cognitive and functional after Stroke: Follow-up study 

 

ABSTRACT 

A follow-up study was conducted to evaluate the cognitive and functional alterations at 1st, 3rd 

and 6th months of stroke. Participants were 12 patients (55 ± 7 years old) through neurological 

assessments (NIHSS), cognitive (MMSE) and functional (MIF). There was a better neurological 

and cognitive evolution in the course of the disease (p = 0.01). Temporal orientation and 

language functions that were marked this evolution. Patients have become more independent 

from one stage to another (p = 0.01) correlated with the neurological level (r = -0.79, p = 0.002). 

The transfer and locomotion were the markers of functional evolution. We suggest an early 

neuropsychological evaluation in order to achieve a better planning of treatment of patients with 

stroke. 

 

Key-words: stroke; cognition; motor activity.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A evolução clínica do Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser caracterizada por 

estágios. No estágio agudo, o paciente apresenta um estado de flacidez, arreflexia, hemiplegia, 

hemianestesia e alterações cognitivas, surgindo em consequência do choque cerebral e de acordo 

com a localização da lesão. Com o progresso da recuperação, o paciente entra no estágio crônico, 

onde pode ocorrer o retorno da função motora, o restabelecimento da amplitude de movimento 

articular e da coordenação motora (Daffertshofer, Mielke, Pullwitt, Felsenstein, & Henneric, 

2004), no entanto, cerca de 60% dos pacientes permanecem com disfunções motoras por longo 
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prazo, o que dificulta a execução de movimentos funcionais (Yozbatiram & Cramer, 2006).  

O declínio cognitivo em pacientes que sofreram AVE é um achado comum em cerca de 

30% dessa população, estando frequentemente associado às lesões no hemisfério cerebral 

esquerdo. Porém, não são suficientemente conhecidos os determinantes da progressão desse 

declínio, apesar do exame neurológico na ocasião da alta ser considerado excelente fator 

preditivo de rastreamento de déficit cognitivo (del Ser et al., 2005). Zinn et al. (2004) lembram 

que déficits cognitivos afetam diretamente o processo de reabilitação e recuperação do paciente, 

isso porque esses pacientes necessitam aprender novas habilidades para executar os exercícios e 

relembrar as instruções.  

A realização dos movimentos funcionais pode ser prejudicada de forma mais significativa 

ainda quando há distúrbios cognitivos associados após o AVE. Tais movimentos compreendem as 

Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs), que dizem respeito aos cuidados pessoais da vida 

diária, como alimentar-se, vestir-se, fazer higiene pessoal e mover-se; e as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVDs), que são habilidades mais avançadas e consideradas como 

determinantes para a independência do indivíduo na comunidade, como cozinhar, fazer compras, 

executar tarefas domésticas e dirigir (Almeida & Nitrini, 1995). 

Uma abordagem multidimensional com pacientes pós-AVE é pouco frequente e isso se 

torna um desafio aos profissionais e pesquisadores que trabalham com reabilitação de pacientes 

com doenças neurológicas. É possível que pacientes pós-AVE apresentem alterações cognitivas e 

funcionais em etapas específicas da evolução da doença. Nesse sentido, analisar em que estágio 

essas alterações aparecem permitirá identificar um preditor da evolução e prognóstico do 

paciente, delineando de forma mais objetiva a reabilitação e definindo mais precocemente a 

melhora do paciente. Assim, esse estudo objetivou avaliar a evolução clínica das alterações 

cognitivas e funcionais após o AVE. 
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Métodos 

  Foi realizado um estudo de seguimento, de evolução clínica, do tipo prospectivo e de 

caráter analítico, com avaliação dos pacientes no 1º,  3º e 6º mês do AVE. A população estudada 

foi constituída por pacientes com sequelas de AVE, atendidos no ---- tido como referência em 

Neurologia no Estado ----, tendo sido a amostra formada por 12 pacientes que sofreram um AVE, 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: idade entre 45 e 65 anos, ambos os sexos, 

alfabetizados, com lesão cerebral unilateral e não recorrente. Os critérios de exclusão foram: 

afasia grave, distúrbios psiquiátricos e pacientes inconscientes. Foram respeitados os aspectos 

éticos da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da --- através do parecer nº 193/06 e todos os indivíduos foram 

informados quanto aos objetivos e procedimentos, assinando um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Os examinadores passaram por um treinamento prévio para aprendizagem e padronização 

da aplicação dos instrumentos de avaliação, os quais são traduzidos e validados no ----. As 

avaliações tiveram a finalidade de rastrear as alterações cognitivas e funcionais e a gravidade dos 

pacientes pós-AVE e foram realizadas após a estabilidade clínica do paciente, no 1º mês do AVE 

no ambiente hospitalar. No 3º e 6º mês pós-AVE, os mesmos pacientes foram reavaliados em seu 

ambiente domiciliar.  

Para a avaliação neurológica utilizou-se a NIHSS (National Institutes of Health Stroke 

Scale) (Caneda, Fernandes, Almeida, & Mugnol, 2006). Essa escala é um instrumento de uso 

sistemático que permite uma avaliação quantitativa dos déficits neurológicos relacionados com o 

AVE, constituída por 15 ítens tais como: nível de consciência, linguagem, negligência, campo 

visual, movimentos oculares, força muscular, ataxia, disartria e perda sensitiva. Um observador 
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treinado classifica a capacidade do doente para responder a questões e efetuar manobras. Cada 

ítem classifica-se de 0 a 5 graus, correspondendo o zero a um estado normal.  

A avaliação cognitiva se deu  através do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) que 

possui diversas questões tipicamente agrupadas em sete categorias, como a orientação temporal, 

orientação espacial, registro de três palavras, atenção e cálculo, lembrança das três palavras, 

linguagem e capacidade construtiva visual. O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 

pontos, o qual indica o maior grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total 

máximo de 30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde a melhor capacidade cognitiva destes, 

considerando a idade e a escolaridade do indivíduo para definição do ponto de corte (Almeida, 

1998). 

Na avaliação funcional foi aplicada a Medida de Independência Funcional (MIF) 

investigando se o paciente realizava com dependência ou independência, de forma completa ou 

modificada, um conjunto de tarefas referentes à alimentação, banho, higiene pessoal, vestir acima 

da cintura, vestir abaixo da cintura, uso do vaso sanitário, controle da urina, controle das fezes, 

transferência cama/cadeira, transferência para o vaso, transferência para o chuveiro e  locomoção 

com e sem escada. Os valores mais baixos correspondem à dependência na realização das tarefas 

e os valores mais altos caracterizam a independência (Riberto et al. 2004).  

Os dados foram analisados usando-se o SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social 

Science) atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. Após 

realização do teste de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) as  diferenças entre os 

estágios do AVE (1º,  3º e 6º mês) quanto à capacidade cognitiva (escores no MEEM) e funcional 

(escores da MIF) e grau neurológico (escores da NIHSS) foram verificadas através da ANOVA 

de medidas repetidas com análise post hoc pelo teste de Tukey. As correlações entre as alterações 
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cognitivas e funcionais com o grau de comprometimento neurológico ao longo dos estágios da 

doença foram realizadas através do teste de correlação de Pearson. 

 

Resultados 

  Foram avaliados 12 pacientes, 6 homens e 6 mulheres com média de idade de 55 ± 7 

anos e tempo de escolaridade foi de 3 ± 1,3 anos. Foi verificada uma diferença significativa nos 

escores da NIHSS durante a evolução clínica da doença (p= 0,01), apontando uma diminuição 

dos escores ao longo dos meses (média ± desvio padrão; 1º mês= 5,5 ± 4,3; 3º mês= 2,5 ± 3,3; 6º 

mês= 1,3 ± 1,9). O teste post-hoc de Tukey revelou que a diferença significativa foi encontrada 

entre 1º e 6º mês (p= 0,01) (Figura 1). 

                                       INSERIR FIGURA 1 

A análise do MEEM também mostrou uma diferença significativa durante a evolução 

clínica do AVE (média ± desvio padrão; 1º mês= 22,2 ± 4,2; 3º mês = 26,2 ± 3,7; 6º mês= 26,6 ± 

3,6; p= 0,01), com um aumento do escore entre o 1º e 3º mês (p= 0,04) e entre o 1º e 6º mês (p= 

0,02), representando uma crescente melhora nos escores de avaliação da função cognitiva (Figura 

2).  Na análise das categorias do MEEM, verificou-se diferença entre os estágios quanto à 

orientação temporal (1º e 6º mês, p= 0,03) e à linguagem (média ± desvio padrão; 1º e 3º mês, p= 

0,012 e entre 1º e 6º mês, p= 0,003) (Tabela 1). 

                                INSERIR FIGURA 2 E TABELA 1 

No que se referente à MIF, da mesma forma foi verificada uma diferença ao longo da 

evolução clínica do AVE (1º mês = 58,8 ± 24,8; 3º mês = 79,1 ± 15,6; 6º mês = 85,9 ± 7,3; p= 

0,001), os escores aumentaram entre o 1º e o 3º mês (p= 0,02) e entre o 1º e o 6º mês (p= 0,001) 

(Figura 2). Foi possível observar diferença significativa com a evolução clínica do AVE quanto às 

categorias da MIF, em autocuidados (p<0,05), para as atividades de: vestir acima da cintura, 
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vestir abaixo da cintura e uso do vaso sanitário. Para a categoria de controle esfincteriano, a 

diferença entre os estágios foi verificada no controle da urina (p=0,03). Nas categorias 

relacionadas à transferência e locomoção, todas as atividades apresentaram diferença significativa 

dos escores entre os estágios (p<0,005). Todos os itens citados mostraram um aumento do escore 

da MIF no decorrer da evolução clínica (Tabela 2). 

                                         INSERIR TABELA 2 

Pela análise de correlação foi encontrada correlação negativa entre a NIHSS e a MIF no 1º 

(r= -0,67; p= 0,016), no 3º (r= -0,79; p= 0,002) e no 6º mês (r= -0,65; p= 0,021), ou seja, à 

medida que diminuiu o grau de comprometimento neurológico, aumentou a independência 

funcional. Também houve correlação negativa entre a NIHSS e o MEEM no 3º mês (r= -0,62; p= 

0,029), indicando uma diminuição do déficit neurológico e melhora do estado cognitivo nesse 

estágio. 

 

Discussão 

           A evolução clínica relacionada ao grau neurológico analisado através da NIHSS dos 

pacientes desta pesquisa revelou uma melhora significativa do quadro neurológico 

especificamente do 1º para o 6º mês, sugerindo um prognóstico favorável em casos de 

recuperações de alterações neurológicas pós-AVE. Cacho, Melo, e Oliveira, R. (2004) também 

mostraram que em grande parte dos indivíduos pós-AVE avaliados no seu estudo foi possível 

acompanhar a melhora do nível de comprometimento motor, paralelamente ao aumento do 

controle motor seletivo e a diminuição dos padrões sinérgicos anormais. Uma predição precoce 

das capacidades funcionais futuras é importante para condução da reabilitação pós-AVE 

(Kwakkel et al., 2010). 

De acordo com nossos resultados, as alterações cognitivas dos pacientes avaliados com o 
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MEEM evoluíram de forma satisfatória no seguimento dos seis meses, representando a melhora 

cognitiva após o estágio agudo da patologia, evento importante para a reaprendizagem motora. 

Nas categorias do MEEM - orientação temporal e linguagem, observamos que com a evolução 

clínica estes itens foram respondendo gradativamente no sentido de uma melhora cognitiva. 

Segundo a literatura, muitas funções cognitivas melhoram após o AVE, muito provavelmente por 

uma adaptação do cérebro, porém isso não vem sendo encontrado em pacientes com déficits 

simples de linguagem de acordo com Rasquin, Verhey, Lousberg, Winkens, e Lodder (2002).  

Com relação à independência funcional avaliada no presente estudo com a MIF, pacientes 

no 1º mês após o AVE se encontravam mais dependentes para suas atividades diárias, 

consequentemente devido aos danos iniciais que a doença acarreta. Em um estudo de Benvegnu 

et al. (2008) foi observado após a aplicação da MIF  que os pacientes na fase hospitalar da doença 

apresentaram uma evolução estatisticamente significativa, principalmente no primeiro mês após o 

AVE e os pacientes observados na fase ambulatorial  não obtiveram evolução estatisticamente 

significativa. Bocchi (2004) alega que a recuperação é mais acelerada nas primeiras semanas da 

doença e é difícil dizer o ponto em que ela cessa, corroborado por Nunes, Pereira, e Silva (2005) 

que defendem a mesma ideia de que logo após a lesão o processo de recuperação neurológica é 

iniciado, sobretudo entre o 1º e o 3º mês após o AVE, enquanto que a recuperação funcional 

ocorre mais completamente dos 3 aos 6 meses após o AVE. Escores mais baixos na MIF estão 

associados com uma reabilitação mais prolongada (Maulden, Gassaway, Horn, Smout, & De 

Jong, 2005). 

  Nas categorias da MIF, no que diz respeito à autocuidados, controle esfincteriano e 

mobilidade, houve uma melhora considerável no decorrer da evolução clínica dos pacientes, 

mostrando que devido à fase de reorganização encefálica e captação sensorial, as atividades 

funcionais e motoras se restabelecem gradativamente. No 1º mês da doença, observou-se uma 
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menor pontuação nos itens acima descritos, justificando-se por tais atividades apresentarem um 

nível maior de dificuldade de execução devido aos danos motores iniciais, estando em 

concordância com Benvegnu et al. (2008). Eles aplicaram a MIF em 26 pacientes do estágio 

agudo ao crônico e descobriram que itens de autocuidados, mobilidade e locomoção no estágio 

agudo apresentam escores menores. Nas tarefas de autocuidados, o preparo e a supervisão podem 

ser comuns inicialmente na reabilitação, mas ao final o preparo torna-se menos habitual, estando 

o cuidador suficientemente seguro para deixar o paciente realizar as tarefas sozinho sem 

orientação. Kelly et al. (2003) mostraram que a gravidade da dependência causada pelo AVE é o 

principal determinante do estado funcional no decorrer da reabilitação.  

Ao analisar as correlações entre o estado neurológico pós-AVE, a cognição e a 

funcionalidade dos pacientes, observamos uma correlação negativa entre o estado neurológico 

(NIHSS) e a capacidade funcional (MIF), sugerindo que com a melhora e a progressão positiva 

do estado neurológico (medida pela queda do escore da NIHSS) do 1º ao 6º mês, paralelamente 

ocorreu a melhora da capacidade funcional do paciente (medida pelo aumento do escore da MIF), 

o que significa que com a evolução clínica do paciente houve uma melhora na capacidade 

funcional devido especificamente à melhora no quadro neurológico destes indivíduos. O estudo 

de Kwakkel et al. (2010) sugere que para uma administração precoce de um tratamento de 

reabilitação pós-AVE a avaliação dos déficits neurológicos pela NIHSS pode ser realizada até em 

dois dias após o evento, pois fornece um resultado preciso para predizer dependência ou 

independência de AVDs para 6 meses pós-AVE. Foi observado paralelamente que no 3º mês da 

doença, houve uma correlação entre estado neurológico e capacidade cognitiva, mostrando que 

há relação entre o grau de comprometimento neurológico e funções cognitivas, o que pode ser 

atribuído aos  itens da NIHSS como  nível de consciência, estado visual, linguagem e atenção. 
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Esses tem relação direta com a cognição, devido à melhora das percepções, captações sensoriais e 

interação do indivíduo com o meio.  

O estudo realizado apresentou algumas limitações que precisam ser consideradas. A 

amostra de pacientes poderia ter sido maior, porém pelos critérios de inclusão e exclusão serem 

muito rígidos, a seleção dos pacientes se tornou difícil. A faixa etária escolhida proporcionou 

muitas limitações devido à maioria dos pacientes apresentarem uma idade mais avançada do que 

a pré-estabelecida no estudo, e também porque houve demanda de pacientes jovens que foram 

excluídos da pesquisa. Também não poderíamos deixar de relatar a dificuldade e muitas vezes a 

inviabilidade de retorno ao domicílio dos pacientes para avaliação no 3º e 6º mês do AVE, devido 

à intercorrências com o próprio paciente ou também a locais inadequados ou inacessíveis.  

 

Conclusão 

Através da realização deste estudo, vários aspectos foram investigados quanto às 

alterações cognitivas e funcionais de pacientes com AVE. Ficou evidente que o estado 

neurológico dos pacientes da pesquisa apresentou gradativa melhora no seguimento dos seis 

meses, isso esteve diretamente relacionado com a consequente melhora funcional do paciente, 

mostrando que com o passar dos meses houve a tendência do paciente voltar a realizar as suas 

atividades cotidianas e funcionais com mais independência. As atividades de transferência e a de 

locomoção foram os marcadores da evolução da independência funcional. A função cognitiva 

mostrou uma evolução significativa no decorrer dos estágios do AVE, devido à respostas mais 

precisas na aplicação do instrumento. A orientação temporal e a linguagem foram as funções que 

marcaram essa evolução. Em função dos resultados terem apontado que o primeiro mês se 

diferenciou dos demais sugerimos a necessidade da avaliação neuropsicológica ser realizada o 
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mais precocemente possível, a fim de se obter maior probabilidade de recuperação e melhor 

planejamento do tratamento ao longo da evolução clínica dos pacientes com AVE. 
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Figura 1- Comparação das médias dos escores do NIHSS durante a evolução clínica dos 

pacientes com AVE. 
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Figura 2- Comparação dos escores do MEEM e da MIF durante a evolução clínica dos pacientes 

pós-AVE. 
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Tabela 1- Média, desvio padrão (DP) e p valor das categorias do Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) na avaliação durante a evolução clínica dos pacientes pós-AVE. 

VARIÁVEIS 1º mês 3º mês 6º mês  

 Média DP Média DP Média DP p valor 

Orientação 

temporal 4,2 0,7 4,4 0,9 4,9 0,3 

0,03 

Orientação 

espacial 4,7 0,7 4,9 0,3 5,0 0,0 

0,13 

Memória 

imediata 2,8 0,6 3,0 0,0 3,0 0,0 

0,38 

Atenção e 

cálculo 2,2 2,1 3,3 2,2 3,3 2,2 

0,35 

Evocação 1,7 1,1 2,5 0,9 2,6 1,0 0,06 

Linguagem 6,3 1,7 7,6 0,7 7,4 0,7 0,02 

Capacidade 

construtiva visual 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 

 

0,28 
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Tabela 2- Média, desvio padrão (DP) e p valor das categorias da Medida de Independência 

Funcional (MIF) na avaliação da evolução clínica pós- AVE.  

VARIÁVEIS 1º mês 3º mês 6º mês  

 Média DP Média DP Média DP p valor 

Alimentação 5,7 1,7 6,3 0,9 6,8 0,4 0,05 

Banho 4,8 1,9 5,8 1,8 6,3 1,2 0,102 

Higiene pessoal   4,9 1,7 6,1 1,7 6,5 1,4 0,059 

Vestir acima da 

cintura   4,3 2,0 5,4 1,7 6,3 0,9 

 

0,012 

Vestir abaixo 

da cintura 4,3 2,0 5,8 1,4 6,1 1,4 

 

0,019 

Uso do vaso 

sanitário 4,3 2,2 6,1 1,7 6,8 0,5 

 

0,002 

Controle da 

urina   5,1 2,2 6,3 1,7 6,8 0,4 

 

0,038 

Controle das 

fezes 5,2 2,4 6,3 1,7 6,9 0,3 

 

0,055 

Transferência 

da cama/cadeira   4,4 2,0 6,3 0,7 6,8 0,4 

 

0,0001 

Transferência 

para o vaso 4,3 1,9 6,3 0,7 6,8 0,4 

 

0,0001 

Transferência 

para o chuveiro 4,3 1,9 6,3 0,7 6,8 0,5 

 

0,0001 

Locomoção 4,4 2,4 5,8 1,4 6,7 0,5 0,005 

Escada 2,8 2,6 5,5 1,9 6,3 0,6 0,0001 
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ANEXO 7 – CARTILHA DE ORIENTAÇÃO 
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