
O IMPACTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NA
QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Autores: Laís Rodrigues Gerzson, Carla Skilhan de Almeida, Josiane Ranzan, Rudimar dos Santos Riesgo

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, qualidade de vida, Pediatria

Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) caracteriza-se por uma súbita oclusão ou ruptura de vasos cerebrais que ocasiona
uma lesão cerebral focal e déficits neurológicos. O AVC pediátrico está entre as dez principais causas de morte na população pediátrica.
A sua incidência anual varia de 2 a 13 por 100.000 crianças/ano

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida (QV) de crianças com diagnóstico AVC e de crianças saudáveis na
visão do responsável e da criança.

Método: Nossa amostra foi composta por 78 crianças divididas em: grupo de crianças e adolescentes que tiveram histórico de AVC
(GAVC, n=39) e um grupo de crianças e adolescentes saudáveis como controle (GC, n=39) pareados por sexo e idade. Utilizou-se uma
entrevista semiestruturada para descrever os aspectos sociodemográficos. O instrumento Pediatric Quality of Life Inventory
(PedsQ.LTM4.0) foi aplicado para avaliar a QV da criança levando em conta os distintos aspectos do desenvolvimento.

Resultados: A idade do diagnóstico de AVC do GAVC foi sete meses, a maioria apresentou AVC isquêmico (71,8%) e hemiparesia. De
acordo com a Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 dos responsáveis do GAVC, houve diferença significativa e grande poder de efeito
no escore da capacidade funcional, apresentando inferioridade em relação ao GC. Para os responsáveis, a escolaridade do pai teve efeito
positivo nos aspectos emocionais da criança; a idade da criança e tempo do AVC >29 dias de vida apresentou efeito negativo nos
aspectos escolares. A idade que entrou na escola e gênero apresentaram efeito negativo para as crianças.

Conclusão: A visão dos responsáveis difere da visão da criança em relação a sua capacidade funcional, a escolaridade do pai influenciou
positivamente nos aspectos emocionais da criança e as crianças sentem-se com um prejuízo no desempenho escolar, principalmente os
meninos."
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