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Resumo 
Visto que o acidente vascular encefálico (AVE) é a terceira causa de morte, com 

frequentes déficits cognitivos e emocionais associados. O presente projeto objetiva 

investigar o transtorno depressivo maior em sujeitos pós acidente vascular 

encefálico primário, de subtipos hemorrágico e isquêmico. Como objetivo 

secundário, o estudo verificará as relações entre sintomatologia depressiva pós 

infarto encefálico, funcionalidade em atividades de vida diárias e topografia lesional. 

Participarão do estudo sujeitos, de ambos os sexos, independente da escolaridade e 

nível social, admitidos consecutivamente na Instituição Hospitalar, no período de 12 

meses, com diagnóstico de AVE, de subtipo hemorrágico ou isquêmico, avaliados a 

30 dias posteriores a lesão. Para avaliação serão utilizados a Montgomery Asberg 

Depression Rating Scale (MADRS) e a Entrevista Clínica Estruturada para 

Transtornos do Eixo I do DSM IV – SCID IV, para identificação de episódio 

depressivo; e o Índice Barthel, para medidas de funcionalidade em atividades de 

vida diárias (AVDs). Tendo em vista a contribuição do episódio depressivo maior no 

mau prognóstico de pacientes pós AVE, o presente estudo vislumbra contribuições à 

comunidade científica, ao passo que possibilitará informações relevantes para o 

diagnóstico psicopatológico, a fim de proporcionar direcionamento para o 

estabelecimento de programas neurocomportamentais em fase prodrômica do 

episódio depressivo maior pós AVE. 

Palavras-chave – Acidente vascular encefálico; transtorno depressivo maior; 

atividade de vida diária; topografia. 

Introdução 

A doença cerebrovascular é uma enfermidade que afeta os vasos 

localizados no encéfalo, decorrentes de um ou mais fatores de risco, no qual 

atingem desde microcirculação cerebral até os grandes vasos cerebrais, como as 

artérias carótidas internas (PIMENTA, 2009). Esta é a terceira causa de morte 

depois das doenças coronarianas e das neoplasias. Os dados relacionados as taxas 

de incidência estimam cerca de 160 a 167 casos por 100.00 habitantes/ano 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011; HAUSEN, 

PLOTNIK E CASTRO, 2002). A depressão é a complicação psiquiátrica 

caracterizada como alteração da capacidade de experimentar o prazer, é um 

transtorno psiquiátrico que afeta pessoas de todas as idades. Está classificada em 

três grupos, de acordo com a severidade: leve, moderada ou distimia e depressão 



maior com ou sem sintomas psicóticos (CID-10, 1993). A depressão é frequente nos 

pacientes com acidente vascular encefálico (BOTEGA et al., 2012). Estudos 

recentes têm alertado para incidência de depressão em sujeitos pós AVE, como a 

pesquisa desenvolvida por YANG et al. (2013), onde 16% dos sujeitos pós acidente 

vascular encefálico de subtipo isquêmico foram identificados com o transtorno 

depressivo. 

Objetivos 

O objetivo geral é Investigar episódio depressivo maior em sujeitos pós 

acidente vascular encefálico de subtipos hemorrágico e isquêmico. Já os objetivos 

específicos são Identificar funcionalidade em atividades de vida diária pós acidente 

vascular encefálico; Verificar as relações entre sintomatologia depressiva pós infarto 

encefálico, funcionalidade em atividades de vida diárias e topografia lesional, em 

lesão hemorrágica e isquêmica; Comparar os achados da avaliação psicológica para 

depressão entre lesões vasculares hemorrágica e isquêmica. 

Metodologia  

Participantes 

Participantes com Idade superior a 18 anos; apresentando único episódio 

de AVE, atendendo aos critérios de elegibilidade, 30 dias posteriores ao ictus do 

AVE, não devendo apresentar recidiva da patologia cerebrovascular nos demais 

períodos de avaliação e consentir formalmente na participação do estudo (sujeito ou 

responsável). 

Instrumentos 

Para a caracterização do episódio depressivo maior foi utilizado o Montgomery 

Asberg Depression Rating Scale (MADRS) e a Entrevista Clínica Estruturada Para 

Transtornos do Eixo I do DSM IV – SCID IV. Já para a avaliação da funcionalidade 

em AVDs foi utilizado o Índice de Barthel Modificado.  

Local 

Ambulatório de Neuropsicologia do Hospital de Base de Bauru - FAMESP. 

 
Resultados 

Foram inclusos 43 sujeitos no estudo, com idade média de 63 anos, dos 

quais 21 eram do sexo feminino e 22 do sexo masculino. Aplicando os critérios de 

elegibilidade 40 sujeitos foram excluídos, uma vez que 13 sujeitos evoluíram para 

óbito; 6 apresentaram recidiva de acidente vascular encefálico; e 21 não respondiam 



a critérios de elegibilidade por apresentarem variáveis como: submissão a 

procedimento cirúrgico, etilismo, consumo de substância neurotóxica e transtornos 

na comunicação oral. Contudo, preencheram os critérios de inclusão três sujeitos, 

dos quais um não compareceu para a avaliação e outro não completou período 

proposto pelo estudo, equivalente a 30 dias após o ictus de AVC. Sendo assim, a 

amostra parcial atual é equivalente a um sujeito. A análise parcial dos dados que se 

refere a sintomatologia depressiva, aferido pelo MADRS, indica sintoma depressivo 

leve no sujeito avaliado, no qual obteve-se pontuação igual a 9 de um total de 60 

pontos, sendo cortical a região lesionada. Na atividade de vida diária, aferido pelo 

Índice de Barthel o sujeito avaliado apresentava-se totalmente autônomo tendo 

atingido a somatória máxima, a qual 100 pontos. O sujeito não preencheu critério 

diagnóstico para episódio depressivo maior.  

Considerações Finais 

Os dados deste estudo correspondem a avaliação parcial da amostra, 

apresentados descritivamente para posterior análise. O sujeito pós lesão vascular 

evidenciou sintomatologia depressiva no período de 30 dias pós lesão vascular 

encefálica, assinalando severidade depressiva leve, sendo a topografia da lesão em 

sitio cortical.  
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