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RESUMO

O presente trabalho apresenta os resultados de um projeto de iniciação científica cujo objetivo era pesquisar os estudos com resultados positivos 
de identificação precoce de déficit cognitivo e a respectiva reabilitação neuropsicológica. O AVE configura-se dentre as doenças gerais a que mais 
mata no mundo, com estimativa de 5,5 milhões de mortes anuais. Divide-se em isquêmico e hemorrágico, tendo várias implicações, tais como: 
distúrbios incapacitantes, alterações na fala, na visão, na memória, no humor e funções executivas. A avaliação neuropsicológica busca identificar 
funções cognitivas deficitárias e preservadas para auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e na reabilitação do paciente. Nesta última, pode-se 
melhorar a qualidade cotidiana do paciente e, também, estimular o processo de Neuroplasticidade. Como método de pesquisa, optou-se por um 
estudo bibliométrico para compreender através de pesquisas estatísticas o avanço científico da área, no seguinte período de tempo: ente os anos 
de 2005 e 2015. Foram utilizados os buscadores BVS e Scielo; com critérios de inclusão (busca feita nos idiomas inglês, português e espanhol e o 
período de tempo determinado) e de exclusão (foram inutilizados artigos não científicos, artigos que fugiam o período determinado e 
informações que fugiam ao tema proposto na pesquisa). Utilizaram-se os descritores: funções executivas, AVC isquêmico, AVC hemorrágico e 
avaliações neuropsicológicas. Os estudos apontam que 50% dos sujeitos que apresentaram o primeiro episódio de acidente vascular encefálico, 
independente da severidade e especificidade, apresentaram déficit das funções executivas. Essas são as funções desenvolvidas pelo lobo frontal 
do cérebro que proporcionam a capacidade de realizar tarefas complexas para o alcance de uma meta específica.  Não há um consenso sobre os 
domínios que integram a funções executivas. Alguns apontam apenas o planejamento, execução e inibição de tarefas, outros relacionam a 
memória e a cognição social.  Porém, há um acordo em considerá-las muito importantes para a realização das tarefas do cotidiano. As funções 
mais citadas nos trabalhos analisados foram memória, funções executivas, compreensão e linguagem escrita. Foi possível observar ainda, algumas 
técnicas tais como: treino cognitivo e estratégias compensatórias, sendo que alguns estudos não definiram qual técnica foi utilizada. A 
neuropsicologia clássica se fundiu aos métodos modernos que garantem a observação eficiente do funcionamento cerebral, já há mais de 40 anos 
e desde então, tem sido muito utilizada. Os pacientes passam a conscientizar-se de suas funções remanescentes. Seus familiares e/ou 
acompanhantes também passam a conhecer melhor suas possibilidades e o resultado desse processo é uma melhor convivência e otimização das 
capacidades cognitivas. Para alguns pesquisadores, é a partir daí que identificamos a diferença entre reabilitação cognitiva e neuropsicológica. 
Essa última vai além da primeira envolvendo aspectos comportamentais e emocionais. Conclui-se a necessidade de maior investimento na área, 
com produção de textos, sobretudo em português, idioma cuja produção é mais escassa. A pesquisa indica ainda a necessidade de um estudo 
sobre a utilização do teste WCST (Wisconsin Card Sorting Test) como medida de avaliação dos déficits das funções executivas, ampliando e 
consolidando esse critério de avaliação dos déficits.
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