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Resumo
LIMA, FD. Avaliação da sarcopenia e déficits motores no lado ipsilateral em
pacientes com infartos cerebrais unilaterais: implicações prognósticas na
reabilitação. Botucatu, 2017. 47 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina
de Botucatu, Universidade Estadual Paulista.
Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é uma grave condição neurológica,
que acomete pessoas do mundo inteiro, com elevada morbimortalidade e
incapacidade funcional, tendo como principal manifestação o déficit motor, tornando
a reabilitação imperativa. No entanto, alguns fatores comuns podem dificultar o
sucesso da reabilitação, como a sarcopenia, que pode provocar prejuízo trófico e
metabólico no hemicorpo denominado não afetado, correlacionando-se ao
comprometimento funcional. Este trabalho busca avaliar alterações tróficas,
metabólicas e funcionais no lado ipsilateral, em pacientes com AVC isquêmico, a fim
de averiguar a correlação entre a sarcopenia e déficit funcional. Pacientes e
métodos: Foram avaliados parâmetros antropométricos e morfológicos, realizados
estudos de bioimpedância e executada a dinamometria em 21 pacientes com AVC
isquêmico de circulação anterior em 2 momentos distintos: fases aguda (até 48 h
após o ictus) e crônica (90 dias após o ictus). Resultados: 21 pacientes foram
incluídos (57% do sexo masculino; média de idade de 67,09 anos, variando de 26 a
84 anos). Todos receberam avaliação contínua da equipe multiprofissional durante o
estudo. Não houve redução estatisticamente significativa da massa muscular,
quantidade de proteína, água, minerais, gordura e metabolismo basal e nem
melhora da força muscular ipsilateral dos pacientes após 90 dias do ictus (p < 0,05).
Conclusão: Não houve redução trófico-metabólica e nem piora funcional
estatisticamente significativas no lado corporal ipsilateral ao infarto dos pacientes
avaliados. A assistência precoce e contínua da equipe multiprofissional durante os
primeiros 90 dias após o ictus conferiu aos pacientes um prognóstico de melhora
funcional contralateral significativa, ao avaliar-se mRS, NIHSS, MRC e
dinamometria.
Palavras-chave: AVC, sarcopenia, reabilitação
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Abstract
LIMA, FD. Evaluation of sarcopenia and weakness in the ipsilateral side in
patients with unilateral stroke: prognostic significance in rehabilitation.
Botucatu, 2017. 47 p. Thesis (Masters degree) – Faculty of Medicine of Botucatu,
São Paulo State University.

Background: The stroke is a severe neurological condition, which affect worldwide
people, causing high morbimortality and disability, whose main manifestation is
weakness, making rehabilitation crucial. Although common factors may difficulty the
successfully rehabilitation, such as sarcopenia, that causes trophic and metabolic
impairment in the healthy body side, correlating to the functional damage. This study
aims to evaluate trophic, metabolic and functional changes in the impaired body side
in patients with ischemic stroke in order to find a correlation between sarcopenia and
functional impairment. Patients and methods: We evaluated anthropometric and
morphological parameters, performing bioimpedance and dynamometer studies in 21
patients with anterior circulation ischemic stroke in 2 distinct moments: the acute (ultil
48 h after ictus) and chronic phases (90 days after ictus). Results: 21 patients were
included (57% men; mean age, 67,09 years; age range, 26 to 84 years). All patients
were assisted continually during the study. They did not present ipsilateral muscle
mass, protein, water, minerals and fat quantity decrement statistically significant
neither enhanced strength 90 days post-stroke (p < 0,05). Conclusion: Patients
evalueted did not present reduction statistically significant trophic and metabolic
neither functional worse in the ipsilateral body side after unilateral stroke. The early
and continuous assistance provided by rehabilitation team during the first 90 days
post-ictus improved the functional prognostic in the contralateral side, according to
mRS, NIHSS, MRC and dynamometry.

Key words: stroke, sarcopenia, rehabilitation
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1. Introdução
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma grave condição neurológica, que
constitui a segunda causa de morte em pessoas acima dos 60 anos de idade e a
quinta causa naqueles entre 15 e 59 anos. Afeta 15 milhões de pessoas por ano no
mundo inteiro, das quais 5,8 milhões morrem e outras 5 milhões tornam-se
permanentemente incapacitadas, contribuindo para uma prevalência de cerca de 44
milhões de incapacitados1,2,3.
No Brasil, é também a segunda maior causa de morte, com cerca de mais de
100.000 mortes e 130.278 internações hospitalares registradas durante o ano de
2013, segundo os dados mais atuais do Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH/SUS), Datasus/Ministério da Saúde4.
Acomete parcelas distintas da população, desde crianças a principalmente
idosos, é multifatorial e tem diversas causas, sendo as mais comuns relacionadas a
mecanismos ateroscleróticos e tromboembólicos5. Estes mecanismos provocam
mais comumente oclusão da circulação anterior, que é suprida pelos ramos das
artérias carótidas internas e onde ocorre 70% dos casos de AVC isquêmico6.
Entre as várias manifestações neurológicas possíveis de serem encontradas
nestes pacientes, a mais prevalente é o deficit motor contralateral ao hemisfério
cortical acometido, ocasionando importante incapacidade quanto à realização das
atividades de vida diárias (AVDs), de modo a comprometer substancialmente a sua
qualidade de vida no que tange a atividades laborais, independência para higiene
pessoal e alimentação, assim como mobilizar seus familiares e cuidadores. Por isso,
o foco em reabilitação, buscando minimizar os danos causados pela doença, é
imperativo7.
Para a adequada admissão, seguimento e otimização de decisões
terapêuticas e reabilitação, utiliza-se várias escalas de avaliação dos pacientes
acometidos8, entre elas a escala de Rankin Modificada (mRS) para a mensuração
de incapacidade e grau de dependência do paciente após o AVC e a escala do
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) para avaliação de gravidade e
prognóstico dos pacientes. Cada uma delas tem sua utilidade e limitações e são
aplicadas desde a admissão até a alta e periodicamente em regime ambulatorial.
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No entanto, alguns fatores podem contribuir para a dificuldade no sucesso da
reabilitação, entre eles fatores subjetivos, como a motivação dos pacientes, e
objetivos, como a desnutrição, contribuinte de uma importante sequela pouco
estudada do AVC, a sarcopenia9.
Define-se por sarcopenia (do grego "sarx", carne, e "penia, pobreza) a perda
de massa e força muscular, de causa multifatorial (disfunções relacionadas à idade,
perda de motoneurônios por doenças neurodegenerativas, desuso, alterações
endócrinas, estado pró-inflamatório, caquexia, desnutrição), levando a alterações
funcionais, incluindo aumento na tendência a quedas e perda da capacidade
autonômica, tal como a diminuição da capacidade vital10.
A sarcopenia dá-se tanto por mecanismos crônicos relacionados ao estado
pró-inflamatório e de liberação de espécies reativas de oxigênio, como pela lesão
cerebral local, que induz a desnervação das unidades motoras, reorganização
sináptica errática e consequente alteração do balanço metabólico11.
Também contribuem para o seu desenvolvimento a desnutrição associada à
imobilidade pós-ictal, a perda ponderal (também pela imobilização, estresse
metabólico e desbalanço no mecanismo vegetativo autorregulador, representando
um estado predominantemente catabólico), e ainda aumento na distribuição de
fibras musculares do tipo IIa e IIb, em que há predomínio da dependência do
metabolismo anaeróbico, em detrimento da rarefação das fibras musculares tipo I,
de ação lenta12.
Um dos métodos utilizados para a avaliação da sarcopenia é a
bioimpedância, com validação equiparável aos métodos que usam ressonância
magnética e à densitometria DEXA13,14. A bioimpedância é um método de avaliação
da composição corporal que pode, de maneira não invasiva, rápida e prática, estimar
a porcentagem de água corporal total, adiposidade e massa livre de gordura (ossos
e músculos), utilizando-se de princípios físicos de resistência e condutância/
reactância dos tecidos, com adequação para variáveis como idade, sexo, peso,
estatura e posição do paciente15.
Do mesmo modo, a força muscular pode ser avaliada pelo movimento de
pegada do ser humano, que fora dividido em dois componentes por Napier, em
195616, denominadas em inglês de "Power Grip" (oposição palmar e de todos os
dedos a um objeto, com finalidade de manter estabilidade) e “Precision Grip
13

(movimentos do polegar e dos dedos para manipulação coordenada de pequenos
objetos). Tal divisão, com diferentes vias anatômicas funcionais, pode ser
corroborada por RNM funcional do encéfalo17.
Estudos realizados por Springer et al., 201411, avaliaram ratos com oclusão
induzida da artéria cerebral média e concluíram que após o evento isquêmico
cerebrovascular induz-se um estado de importante sarcopenia, de instalação
generalizada, trazendo prejuízos globais ao corpo.
Não obstante, foram vistas também incapacidades no lado dito como não
afetado, incluindo alterações na coordenação e até mesmo na força18,19,20,21, já
indicadas pelo ilustre neuroanatomista norueguês Alf Brodal22, que descrevera
alterações em sua escrita com a mão direita, dominante, após ter sido vítima de um
AVC do hemisfério direito.
Baseado nos relatos supracitados de Alf Brodal, demonstrou-se o
comprometimento ipsilateral em pacientes com AVCs únicos e unilaterais com déficit
motor, através dos testes de dinamometria (para avaliação da força, ou "Power
Grip"), e 9-Hole Peg Test (9HPT, teste destinado à avaliação da coordenação e
destreza, ou "Precision Grip"), estando estes comprometidos desde o ictus até o
período subagudo e crônico. Pôde-se ainda definir uma dissociação entre as tarefas
acima descritas em pacientes com infartos subcorticiais, mostrando não haver
correlação entre o grau de comprometimento de força versus destreza, sugerindo
vias anatomofuncionais distintas para ambas23.
Contudo, ainda permanecem várias questões a respeito do comprometimento
trófico e metabólico no hemicorpo denominado não afetado, e a sua correlação com
seu comprometimento funcional, motivando este estudo a avaliar alterações tróficas,
metabólicas e funcionais no lado ipsilateral, em pacientes com AVC isquêmico, a fim
de averiguar a correlação entre a sarcopenia e déficit funcional.
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2. Hipótese
O AVC ocasiona redução trófica, metabólica e funcional ao lado ipsilateral do
infarto.
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3. Objetivos
Avaliar alterações tróficas, metabólicas e funcionais no lado ipsilateral, em
pacientes com AVC isquêmico, a fim de averiguar a correlação entre a sarcopenia e
déficit funcional.
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4. Pacientes e métodos
4.1 Desenho do estudo, participantes, local e parecer do comitê de ética
Trata-se de estudo de coorte prospectiva realizado na Unidade de AVC
(UAVC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e
no Ambulatório de Doenças Neurovasculares da Disciplina de Neurologia da FMB,
ambos da Universidade Estadual Paulista (UNESP).
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da instituição em 25 de abril de
2016, sob o número do parecer 1.514.550 (Anexo 1).
4.2 Critérios de inclusão
Foram incluídos no estudo pacientes internados na UAVC do HCFMB UNESP
com diagnóstico de AVC isquêmico de circulação anterior confirmado por tomografia
computadorizada (TC) e/ou ressonância nuclear magnética (RNM) de encéfalo, que
tinham idade maior que 18 anos, conforme a incidência dos casos no serviço, após
compreenderem e concordarem com o estudo através do termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1).
4.3 Critérios de exclusão
Foram excluídos do estudo pacientes com AVC hemorrágico, AVC prévio,
mRS > 1, complicações hemorrágicas na fase aguda, crises convulsivas, contenção
física, rebaixamento do nível de consciência, agitação psicomotora, síndrome
demencial, distúrbios do movimento, doenças neuromusculares ou outros
transtornos distróficos.
4.3 Avaliação e acompanhamento dos indivíduos do estudo
A avaliação foi realizada em 2 momentos: na fase aguda (compreendido até
48 h do ictus) à beira do leito da UAVC, para evitar o deslocamento e risco de
quedas e broncoaspiração, e na fase crônica em 90 dias após o evento (com
margem de erro de até 15 dias adicionais), no Ambulatório de Doenças
Neurovasculares. Esta foi baseada em 1) dados demográficos e antropométricos
como sexo, idade, peso e índice de massa corporal; 2) características clínicas, como
déficit neurológico, presença de negligência, aplicação da escala do NIHSS
17

(Apêndice 2), classificações de Bamford (Apêndice 3) e de TOAST (Apêndice 4) e
tratamento recebido; 3) funcionalidade, através da escala de Rankin modificada
(Apêndice 5); 4) estado nutricional, utilizando o estudo de bioimpedância e 5)
avaliação da força muscular, empregando-se a gradação da força muscular do
Medical Research Council (Apêndice 6) e a dinamometria.
Em todos os momentos os pacientes foram acompanhados pela equipe
multiprofissional (composta por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos),
de acordo com o protocolo padrão de reabilitação dos pacientes com AVC do
HCFMB.
4.5 Medidas
4.5.1 Bioimpedância
A determinação da bioimpedância foi coletada com o paciente na posição de
repouso em decúbito dorsal horizontal por pelo menos 15 minutos, a partir de
eletrodos de contato, superficiais, com tempo de registro não menor que 5 minutos,
com análise de multifrequência e segmentar dos membros.
O aparelho utilizado foi o INBODY S 10, que emite ao paciente uma pequena
corrente elétrica imperceptível à sensibilidade, através dos eletrodos de superfície,
nas frequências de 1, 5, 50, 250, 500 e 1000 kHz, para avaliar a impedância, que é o
valor da resistência oferecida pelos componentes do corpo e pela membrana celular
à passagem da corrente. A análise da bioimpedância é feita avaliando cada um dos
segmentos: membro superior esquerdo, membro superior direito, membro inferior
esquerdo, membro interior direito e tronco.
O peso corporal do paciente foi obtido por meio da balança tipo guindaste
Scale-Tronix, ano 2002, e a altura medida através de antropômetro vertical ou
estimada pela fórmula de Chumlea24, caso o paciente não tenha conseguido se
manter em postura ortostática.
4.5.1 Dinamometria
A dinamometria foi executada através do dinamômetro de mão hidráulico
Jamar NC70150, em que foi avaliada a força de preensão palmar com o paciente em
decúbito dorsal horizontal, antebraço fletido em 90° sobre o braço, em 3 instantes
18

em cada lado, intercalados por intervalo de repouso de 60 segundos. Após a
mensuração, foi escolhida a maior medida para cada lado, afim de compará-los.
4.5.3 Avaliação funcional (Rankin)
Foi aplicada a escala de Rankin na avaliação à beira do leito e na consulta de
90 dias após o AVC.
4.6 Análise estatística
Os dados foram compilados em Excel e posteriormente analisados por meio
do software Matlab 9.0 para relacionar o grau de sarcopenia e déficit motores
unilaterais com o grau de funcionalidade em 90 dias por análise de variância
corrigida por potenciais confundidores (idade, sexo, classificação de Bamford,
quadro neurológico inicial e funcionalidade prévia ao AVC) através de regressão
linear. Foram considerados relações estatisticamente significativas se p<0,05.
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5. Resultados
Foi selecionado um total de 25 pacientes que foram entrevistados e
consentiram participar do estudo, contudo 3 pacientes optaram por não mais
continuar e 1 evoluiu ao óbito. Deste modo, na análise final 21 pacientes foram
incluídos, dos quais 9 eram do sexo feminino (43%) e 12 do sexo masculino (57%),
com média de idade de 67,09 anos (variando de 26 a 84 anos). Mais detalhes sobre
o perfil dos pacientes são mostrados na Tabela 1.
Todos os 21 pacientes receberam atendimento na UAVC do HCFMB em até
48 h após o ictus, onde foram assistidos diariamente pela equipe multiprofissional e
quando receberam a primeira avaliação do estudo (fase aguda) relataram não ter
alteração neurológica ou de funcionalidade prévias.
Após a alta e até a segunda avaliação do estudo (fase crônica), todos os
pacientes receberam 02 avaliações médicas, 01 avaliação nutricional e pelo menos
02 sessões semanais de fisioterapia ou terapia ocupacional, com exercícios
semelhantes em carga e repetições para ambos os hemicorpos, de acordo com o
protocolo padrão de reabilitação dos pacientes com AVC do HCFMB.
Conforme dispostos na Tabela 2, houve redução trófica (peso, massa
muscular, água, minerais e gordura) e metabólica (metabolismo basal) dos pacientes
avaliados, todavia sem significado estatístico. Em números absolutos, todos os
pacientes tiveram perda ponderal e apenas 04 pacientes não apresentaram
metabolismo atenuado e sim discreto aumento de 09, 19, 21 e 31 kcal, enquanto
que a média de decréscimo foi de 66,80 kcal.
Ao serem comparados nos dois momentos, os segmentos (braço e perna) do
lado do corpo ipsilateral ao infarto também não mostraram mudança tróficometabólica significativa.
À avaliação funcional dos pacientes nas fases aguda e crônica, representados
pelas Tabelas 3 e 4. Observou-se recuperação funcional destes, com melhora
expressiva do NIHSS (média inicial de 8,71 e final de 4,28), mRS e da força à
dinamometria no lado do corpo contralateral ao infarto. Já no lado do corpo
ipsilateral, não notou-se melhora da força muscular ao ser graduada pelo MRC ou
medida pelo dinamômetro, apesar de esta ter se mostrado mais sensível para tal
avaliação.
20

Tabela 1. Perfil clínico-demográfico dos pacientes.
N = 21

%

Sexo
Feminino
Masculino

9
12

43
57

Idade
≥ 60 anos
< 60 anos

17
4

81
19

Hemicorpo afetado
Direito
Esquerdo

12
9

57
43

Bamford
LACS
TACS
PACS

9
2
10

43
9,5
47,5

TOAST
Grandes vasos
Cardioembólico
Pequenos vasos
Outras causas
Indeterminado

5
5
3
2
6

23,8
23,8
14,3
9,5
28,6

Trombolisados*

1

4,7

Recorrência**

1

4,7

*Não houve intercorrências ao uso da rTPA neste paciente, que teve Bamford TACS.
**Neste, foi considerada a avaliação da fase aguda a referente ao primeiro evento
cerebrovascular.
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Tabela 2. Avaliação trófica e metabólica dos pacientes nas fases aguda e crônica.
M1

M1

Média

mín-máx

Média

mín-máx

p

Peso (kg)

75,02

41-95,50

69,56

36,40-90,00

0,2068

IMC (kg/m2)

28,05

17,50-38,30

26,09

16,20-37,50

0,2142

MM braço esquerdo (kg)

2,81

1,25-4,07

2,48

1,12-3,74

0,2053

MM perna esquerda (kg)

7,91

4,62-12,05

7,81

3,46-13,58

1

MM braço direito (kg)

2,82

1,30-4,36

2,51

1,15-4,02

0,2878

MM perna direita (kg)

7,97

4,53-12,27

7,93

3,32-13,27

1

Proteína (kg)

10,11

6,20-14,60

9,36

5,40-14,40

0,2877

Água intracelular (L)

23,35

14,50-33,70

21,66

12,50-33,50

0,3158

Água extracelular (L)

14,19

9,10-20,30

13,77

8,30-21,00

1

Minerais (kg)

3,44

1,52-4,21

3,21

1,71-4,27

0,4948

Gordura (kg)

23,91

7,20-48,20

21,54

7,80-47,90

1

1068-1962

1407

984-1971

0,1706

Metabolismo basal (kcal) 1473,80

Legenda: M1 = avaliação na fase aguda, M2 = avaliação na fase crônica, IMC =
índice de massa corporal e MM = massa magra (músculos, ossos e líquidos
corporais).
Tabela 3. Avaliação funcional dos pacientes nas fases aguda e crônica.
M1

M2

Mediana

mín-máx

Mediana

mín-máx

p

Dinamometria IL (kgf)

29

10-42

30

7-44

0,9320

Dinamometria CL (kgf)

19

0-37

23

0-42

0,0870

MRC IL

4-

0-4+

4-

0-5

0,6493

NIHSS

7

0-25

3

0-14

0,0126

mRS

3

1-5

2

1-4

0,0107

Legenda: M1 = avaliação na fase aguda, M2 = avaliação na fase crônica, IL = lado
do corpo ipsilateral ao infarto e CL = lado do corpo contralateral ao infarto.
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Tabela 4. Desfecho da avaliação funcional dos pacientes nas fases aguda e crônica.
Redução

%

Manutenção

%

Elevação

%

Dinamometria IL (kgf)

6

28,6

2

9,5

13

61,9

Dinamometria CL (kgf)

2

9,5

3

14,3

16

76,2

MRC IL

2

9,5

7

33,5

12

57

NIHSS

17

81

1

4,7

3

14,3

mRS

12

57

8

38,3

1

4,7

Legenda: IL = lado do corpo ipsilateral ao infarto.
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6. Discussão
O principal prejuízo funcional provocado pelos AVCs são os déficits motores,
fazendo a avaliação do músculo esquelético uma ferramenta imprescindível. Esta
torna-se mais completa quando são analisados o trofismo, metabolismo e
funcionalidade, haja visto que tal prejuízo não é causado exclusivamente pelo dano
neuronal25.
Baseado no conceito emergente e pouco abordado de sarcopenia relacionada
ao AVC, assim como na experimentação animal e em relatos, este foi o primeiro
estudo que abordou a correlação entre a sarcopenia e o déficit funcional ipsilateral
ao hemisfério lesionado pelo AVC através de variáveis quantitativas e qualitativas.
Nos pacientes selecionados, o AVC foi mais comum em indivíduos acima de
60 anos e do sexo masculino, tal como as estatísticas epidemiológicas que abordam
pacientes com AVC26. A taxa de recorrência do evento cerebrovascular foi baixa
(4,7%), assim como nos demais centros que dispõem de UAVC27. A incidência de
infartos com Bamford lacunar foi próxima à dos não lacunares (43% vs. 57%),
conferindo consistência à casuística.
Apesar da redução trófico-metabólica através das medidas de peso, IMC e
bioimpedância (massa muscular, água, proteínas, minerais, gordura e metabolismo
basal), o presente estudo não revelou redução estatisticamente significativa no lado
do corpo ipsilateral ao infarto. Interessantemente, um resultado análogo ocorreu no
lado contralateral.
A ausência de diferença estatisticamente significativa não só no lado
ipsilateral, mas em ambos os lados corporais nestes pacientes associa-se a uma
efetiva terapia de reabilitação, que somada às mudanças de hábitos de vida, a partir
da assistência precoce e contínua da equipe multiprofissional, pode ter amenizado
os efeitos tróficos do desuso e das respostas inflamatória e autonômica sistêmicas,
com repercussões endócrinas, nutricionais, no humor e na motivação25,28, pois já é
sabida a relação benéfica da fisioterapia na diminuição da amiotrofia do lado
contralateral ao AVC29.
A ausência de melhora da força muscular ipsilateral ao infarto quer seja pela
gradação do MRC ou pela preensão palmar com dinamômetro, mesmo em vigência
da terapia de reabilitação, implica que não houve perda de funcionalidade neste
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lado. Já no lado contralateral ao infarto, houve recuperação motora expressiva,
mensurada pelos mesmos parâmetros, a ponto de alcançar valores bem próximos
do lado dito são, ressaltando o evidente valor da terapia de reabilitação30.
Outra clara comprovação da evolução funcional favorável dos pacientes do
estudo foi a recuperação importante do NIHSS e do mRS, com resultados
animadores e condizentes com os de grandes centros31, que deve-se à qualidade do
programa de reabilitação dos pacientes com AVC do HCFMB.
Estudos com uma população maior, que compare em dois ou mais momentos
os desfechos dos lados ipsi e contralateral de pacientes que realizaram a terapia de
reabilitação regular com aqueles que eventualmente não a tenham realizado ou a
tenham de maneira irregular, acrescido da avaliação volumétrica da área de infarto
cerebral e tractografia para estudar os tratos corticoespinhal lateral e anterior do
hemisfério lesionado podem propiciar informações valiosas e fidedignas.
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7. Conclusão
Não houve redução trófico-metabólica e nem piora funcional estatisticamente
significativas no lado corporal ipsilateral ao infarto dos pacientes avaliados.
A assistência precoce e contínua da equipe multiprofissional durante os
primeiros 90 dias após o ictus conferiu aos pacientes um prognóstico de melhora
funcional contralateral significativa, ao avaliar-se mRS, NIHSS, MRC e
dinamometria.
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8. Apêndices e anexos
8.1.Apêndice 1: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para
pacientes (Terminologia obrigatória em atendimento à Resolução 466/12-CNS/
MS)
O sr(a). está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa chamada
Avaliação da sarcopenia e déficits motores no lado ipsilateral em pacientes
com infartos cerebrais unilaterais: implicações prognósticas na reabilitação,
que pretende estudar e correlacionar tanto as alterações funcionais como
quantitativas e qualitativas da massa muscular, no mesmo lado da lesão cerebral,
em participantes de pesquisa com derrame por interrupção de fluxo sanguíneo na
circulação anterior, assim como determinar protocolos que visem a melhora global
na reabilitação após o evento.
O sr(a). foi selecionado(a) a participar dessa pesquisa por ser diagnosticado
com esta doença, confirmada por tomografia computadorizada (TC) e/ou
ressonância nuclear magnética (RNM) de encéfalo e ter idade maior que 18 anos.
A pesquisa consta de algumas perguntas sobre dados demográficos e
antropométricos como idade, sexo, raça, peso, índice de massa corporal; fatores de
risco, comorbidades e funcionalidade prévia, através da aplicação de escalas de
funcionalidade; as características clínicas, como o déficit neurológico, presença de
negligência, lado do corpo dominante, causa do derrame e tratamento recebido;
estado nutricional, utilizando o estudo da composição do corpo, através de um
aparelho de bioimpedância, e da força muscular, empregando-se escala de
gradação da força e uso de um aparelho que mede quantitativamente a força,
chamado de dinamômetro. A entrevista, juntamente com as avaliações durará cerca
de 45 minutos.
O conhecimento dessas características permite identificar com precisão as
alterações quantitativas e qualitativas da massa muscular nos participantes de
pesquisa com derrame por interrupção de fluxo sanguíneo na circulação anterior e
permitir um enfoque diferenciado e específico na reabilitação, objetivando melhorar o
prognóstico, a independência funcional e os impactos socioeconômicos causados
pela doença.
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Caso você não queira participar da pesquisa, é seu direito e isso não vai
interferir com o seu tratamento, assim como possíveis interferências trabalhistas.
Você poderá retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa sem
nenhum prejuízo.
É garantido total sigilo do seu nome, dados de identificação, imagem,
resultados de exames, diagnóstico clínico e tratamento oferecido, em relação aos
dados relatados nesta pesquisa.
Você receberá uma via deste termo, e outra via será mantida em arquivo pelo
pesquisador por cinco anos.
Qualquer dúvida adicional, você poderá entrar em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa, através do fone: (14) 3880-1608 / 1609.
CONCORDO EM PARTICIPAR DA PESQUISA
Nome do paciente: ____________________________________________________
Assinatura do participante de pesquisa: ___________________________________
Nome do pesquisador: _________________________________________________
Data: ____/____/____
Assinatura: __________________________________________________________
Orientador: Arthur Oscar Schelp, endereço Distrito de Rubião Junior, s/n, CEP
1 8 6 1 8 - 9 7 0 , B o t u c a t u - S P, B r a s i l , f o n e : ( 1 4 ) 3 8 8 0 - 1 2 2 0 . E - m a i l :
aschelp@fmb.unesp.br
Pesquisador: Fabrício Diniz de Lima, endereço Distrito de Rubião Junior, s/n,
CEP18618-970, Botucatu - SP, Brasil, fone: (14) 3880-1220. E-mail:
fabriciodz@hotmail.com
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8.2.Apêndice 2: Escala do AVC do National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS)
(Neurology 1999; 53:126-131)
Instrução

Definição da escala

1a. Nível de Consciência
O investigador deve escolher uma resposta
mesmo se uma avaliação completa é
prejudicada por obstáculos como um tubo
orotraqueal, barreiras de linguagem, trauma
ou curativo orotraqueal. Um 3 é dado
apenas se o paciente não faz nenhum
movimento (outro além de postura reflexa)
em resposta à estimulação dolorosa.

0 = Alerta; reponde com entusiasmo.
1 = Não alerta, mas ao ser acordado por
mínima estimulação obedece, responde ou
reage.
2 = Não alerta, requer repetida estimulação
ou estimulação dolorosa para realizar
movimentos (não estereotipados).
3 = Responde somente com reflexo motor
ou reações autonômicas, ou totalmente
irresponsivo, flácido e arreflexo.

1b. Perguntas de Nível de Consciência
O paciente é questionado sobre o mês e
sua idade. A resposta deve ser correta –
não há nota parcial por chegar perto.
Pacientes com afasia ou esturpor que não
compreendem as perguntas irão receber 2.
Pacientes incapacitados de falar devido a
intubação orotraqueal, trauma orotraqueal,
disartria grave de qualquer causa, barreiras
de linguagem ou qualquer outro problema
não secundário a afasia receberão um 1. É
importante que somente a resposta inicial
seja considerada e que o examinador não
“ajude” o paciente com dicas verbais ou não
verbais.

0 = Responde ambas as questões
corretamente.
1 = Responde uma questão corretamente.
2 = Não responde nenhuma questão
corretamente.

1c. Comandos de Nível de Consciência
O paciente é solicitado a abrir e fechar os
olhos e então abrir e fechar a mão não
parética. Substitua por outro comando de
um único passo se as mãos não podem ser
utilizadas. É dado credito se uma tentativa
inequívoca é feita, mas não completada
devido à fraqueza. Se o paciente não
responde ao comando, a tarefa deve ser
demonstrada a ele (pantomima) e o
resultado registrado (i.e., segue um,
nenhum ou ambos os comandos). Aos
pacientes com trauma, amputação ou outro
impedimento físico devem ser dados
comandos únicos compatíveis. Somente a
primeira tentativa é registrada.

0 = Realiza ambas as tarefas corretamente.
1 = Realiza uma tarefa corretamente.
2 = Não realiza nenhuma tarefa
corretamente.
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2. Melhor olhar conjugado
Somente os movimentos oculares
horizontais são testados. Movimentos
oculares voluntários ou reflexos (óculocefálico) recebem nota, mas a prova
calórica não é usada. Se o paciente tem um
desvio conjugado do olhar, que pode ser
sobreposto por atividade voluntária ou
reflexa, o escore será 1. Se o paciente tem
uma paresia de nervo periférica isolada (NC
III, IV ou VI), marque 1. O olhar é testado
em todos os pacientes afásicos. Os
pacientes com trauma ocular, curativos,
cegueira preexistente ou outro distúrbio de
acuidade ou campo visual devem ser
testados com movimentos reflexos e a
escolha feita pelo investigador. Estabelecer
contato visual e, então, mover-se perto do
paciente de um lado para outro, pode
esclarecer a presença de paralisia do olhar.

0 = Normal.
1 = Paralisia parcial do olhar. Este escore é
dado quando o olhar é anormal em um ou
ambos os olhos, mas não há desvio forçado
ou paresia total do olhar.
2 = Desvio forçado ou paralisia total do olhar
que não podem ser vencidos pela manobra
óculo-cefálica.

3. Visual
OS campos visuais (quadrantes superiores
e inferiores) são testados por confrontação,
utilizando contagem de dedos ou ameaça
visual, conforme apropriado. O paciente
deve ser encorajado, mas se olha para o
lado do movimento dos dedos, deve ser
considerado como normal. Se houver
cegueira unilateral ou enucleação, os
campos visuais no olho restante são
avaliados. Marque 1 somente se uma clara
assimetria, incluindo quadrantanopsia, for
encontrada. Se o paciente é cego por
qualquer causa, marque 3. Estimulação
dupla simultânea é realizada neste
momento. Se houver uma extinção, o
paciente recebe 1 e os resultados são
usados para responder a questão 11.

0 = Sem perda visual.
1 = Hemianopsia parcial.
2 = Hemianopsia completa.
3 = Hemianopsia bilateral (cego, incluindo
cegueira cortical).

4. Paralisia Facial
Pergunte ou use pantomima para encorajar
o paciente a mostrar os dentes ou sorrir e
fechar os olhos. Considere a simetria de
contração facial em resposta a estímulo
doloroso em paciente pouco responsivo ou
incapaz de compreender. Na presença de
trauma /curativo facial, tubo orotraqueal,
esparadrapo ou outra barreira física que
obscureça a face, estes devem ser
removidos, tanto quanto possível.

0 = Movimentos normais simétricos.
1 = Paralisia facial leve (apagamento de
prega nasolabial, assimetria no sorriso).
2 = Paralisia facial central evidente (paralisia
facial total ou quase total da região inferior
da face).
3 = Paralisia facial completa (ausência de
movimentos faciais das regiões superior e
inferior da face).
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5. Motor para braços
O braço é colocado na posição apropriada:
extensão dos braços (palmas para baixo) a
90° (se sentado) ou a 45° (se deitado). É
valorizada queda do braço se esta ocorre
antes de 10 segundos. O paciente afásico é
encorajado através de firmeza na voz e de
pantomima, mas não com estimulação
dolorosa. Cada membro é testado
isoladamente, iniciando pelo braço nãoparético. Somente em caso de amputação
ou de fusão de articulação no ombro, o item
deve ser considerado não-testável (NT), e
uma explicação deve ser escrita para esta
escolha.

0 = Sem queda; mantém o braço 90° (ou
45° ) por 10 segundos completos.
1 = Queda; mantém o braço a 90° (ou 45°),
porém este apresenta queda antes dos 10
segundos completos; não toca a cama ou
outro suporte.
2 = Algum esforço contra a gravidade; o
braço não atinge ou não mantém 90° (ou
45°), cai na cama, mas tem alguma força
contra a gravidade.
3 = Nenhum esforço contra a gravidade;
braço despenca.
4 = Nenhum movimento.
NT = Amputação ou fusão articular,
explique:____________________________
_ 5a. Braço esquerdo 5b. Braço direito

6. Motor para pernas
A perna é colocada na posição apropriada:
extensão a 30° (sempre na posição supina).
É valorizada queda do braço se esta ocorre
antes de 5 segundos. O paciente afásico é
encorajado através de firmeza na voz e de
pantomima, mas não com estimulação
dolorosa. Cada membro é testado
isoladamente, iniciando pela perna nãoparética. Somente em caso de amputação
ou de fusão de articulação no quadril, o item
deve ser considerado não-testável (NT), e
uma explicação deve ser escrita para esta
escolha.

0 = Sem queda; mantém a perna a 30° por
5 segundos completos.
1 = Queda; mantém a perna a 30°, porém
esta apresenta queda antes dos 5 segundos
completos; não toca a cama ou outro
suporte.
2 = Algum esforço contra a gravidade; a
perna não atinge ou não mantém 30°, cai na
cama, mas tem alguma força contra a
gravidade.
3 = Nenhum esforço contra a gravidade;
perna despenca.
4 = Nenhum movimento.
NT = Amputação ou fusão articular,
explique:____________________________
_ 6a. Perna esquerda 6b. Perna direita

7. Ataxia de membros
Este item é avalia se existe evidência de
uma lesão cerebelar unilateral. Teste com
os olhos abertos. Em caso de defeito visual,
assegure-se que o teste é feito no campo
visual intacto. Os testes índex-nariz e
calcanhar-joelho são realizados em ambos
os lados e a ataxia é valorizada, somente,
se for desproporcional á fraqueza. A ataxia é
considerada ausente no paciente que não
pode entender ou está hemiplégico.
Somente em caso de amputação ou de
fusão de articulações, o item deve ser
considerado não-testável (NT), e uma
explicação deve ser escrita para esta
escolha. Em caso de cegueira, teste
tocando o nariz, a partir de uma posição
com os braços estendidos.

0 = Ausente.
1 = Presente em 1 membro.
2 = Presente em dois membros.
NT = Amputação ou fusão articular,
explique:____________________________
_
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8. Sensibilidade
Avalie sensibilidade ou mímica facial ao
beliscar ou retirada do estímulo doloroso em
paciente torporoso ou afásico. Somente a
perda de sensibilidade atribuída ao AVC é
registrada como anormal e o examinador
deve testar tantas áreas do corpo (braços
[exceto mãos], pernas, tronco e face)
quantas forem necessárias para checar
acuradamente um perda hemisensitiva. Um
escore de 2, “grave ou total” deve ser dados
somente quando uma perda grave ou total
da sensibilidade pode ser claramente
demonstrada. Portanto, pacientes em
esturpor e afásicos irão receber
provavelmente 1 ou 0. O paciente com AVC
de tronco que tem perda de sensibilidade
bilateral recebe 2. Se o paciente não
responde e está quadriplégico, marque 2.
Pacientes em coma (item 1a=3) recebem
arbitrariamente 2 neste item.

0 = Normal; nenhuma perda.
1 = Perda sensitiva leve a moderada; a
sensibilidade ao beliscar é menos aguda ou
diminuída do lado afetado, ou há uma perda
da dor superficial ao beliscar, mas o
paciente está ciente de que está sendo
tocado.
2 = Perda da sensibilidade grave ou total; o
paciente não sente que estás sendo tocado.

9. Melhor linguagem
Uma grande quantidade de informações
acerca da compreensão pode obtida
durante a aplicação dos itens precedentes
do exame. O paciente é solicitado a
descrever o que está acontecendo no
quadro em anexo, a nomear os itens na lista
de identificação anexa e a ler da lista de
sentença anexa. A compreensão é julgada a
partir destas respostas assim como das de
todos os comandos no exame neurológico
geral precedente. Se a perda visual interfere
com os testes, peça ao paciente que
identifique objetos colocados em sua mão,
repita e produza falas. O paciente intubado
deve ser incentivado a escrever. O paciente
em coma (Item 1A=3) receberá
automaticamente 3 neste item. O
examinador deve escolher um escore para
pacientes em estupor ou pouco
cooperativos, mas a pontuação 3 deve ser
reservada ao paciente que está mudo e que
não segue nenhum comando simples.

0 = Sem afasia; normal.
1 = Afasia leve a moderada; alguma perda
óbvia da fluência ou dificuldade de
compreensão, sem limitação significativa
das idéias expressão ou forma de
expressão. A redução do discurso e/ou
compreensão, entretanto, dificultam ou
impossibilitam a conversação sobre o
material fornecido. Por exemplo, na
conversa sobre o material fornecido, o
examinador pode identi-ficar figuras ou item
da lista de nomeação a partir da resposta do
paciente.
2 = Afasia grave; toda a comunicação é feita
através de expressões fragmentadas;
grande necessidade de interferência,
questionamento e adivinhação por parte do
ouvinte. A quantidade de informação que
pode ser trocada é limitada; o ouvinte
carrega o fardo da comunicação. O
examinador não consegue identificar itens
do material fornecido a partir da resposta do
paciente.
3 = Mudo, afasia global; nenhuma fala útil
ou compreensão auditiva.
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10. Disartria
Se acredita que o paciente é normal, uma
avaliação mais adequada é obtida, pedindose ao paciente que leia ou repita palavras
da lista anexa. Se o paciente tem afasia
grave, a clareza da articulação da fala
espontânea pode ser graduada. Somente se
o paciente estiver intubado ou tiver outras
barreiras físicas a produção da fala, este
item deverá ser considerado não testável
(NT). Não diga ao paciente por que ele está
sendo testado.

0 = Normal.
1 = Disartria leve a moderada; paciente
arrasta pelo menos algumas palavras, e na
pior das hipóteses, pode ser entendido, com
alguma dificuldade.
2 = Disartria grave; fala do paciente é tão
empastada que chega a ser ininteligível, na
ausência de disfasia ou com disfasia
desproporcional, ou é mudo/anártrico.
NT = Intubado ou outra barreira física;
explique____________________________
_

11. Extinção ou Desatenção (antiga
negligência)
Informação suficiente para a identificação
de negligência pode ter sido obtida durante
os testes anteriores. Se o paciente tem
perda visual grave, que impede o teste da
estimulação visual dupla simultânea, e os
estímulos cutâneos são normais, o escore é
normal. Se o paciente tem afasia, mas
parece atentar para ambos os lados, o
escore é normal. A presença de negligência
espacial visual ou anosagnosia pode
também ser considerada como evidência de
negligência. Como a anormalidade só é
pontuada se presente, o item nunca é
considerado não testável.

0 = Nenhuma anormalidade.
1 = Desatenção visual, tátil, auditiva,
espacial ou pessoal, ou extinção à
estimulação simultânea em uma das
modalidades sensoriais.
2 = Profunda hemi-desatenção ou
hemidesatenção para mais de uma
modalidade; não reconhece a própria mão e
se orienta somente para um lado do espaço.
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Você sabe como fazer.
De volta pra casa.
Eu cheguei em casa do trabalho.
Próximo da mesa, na sala de jantar.
Eles ouviram o Pelé falar no rádio.
Sentenças para leitura no item 9. Melhor linguagem

Mamãe
Tic-Tac
Paralelo
Obrigado
Estrada de ferro
Jogador de futebol
Lista para item 10. Disatria
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!
Lista para nomeação no item 9. Melhor linguagem

!
Figura para o item 9. Melhor linguagem
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8.3.Apêndice 3: Classificação de Bamford
(Lancet 1991; 337:1521-1526)

Síndromes lacunares
(LACS)

Síndrome motora pura
Síndrome sensitiva pura
Síndrome sensitivo-motora
Disartria - "Clumsy Hand”
Hemiparesia atáxica
*Os déficits devem ser proporcionados

Síndromes da circulação
anterior total (TACS)

Hemianopsia
Hemiplegia
Disfunção cortical superior (linguagem, função
visuoespacial e nível de consciência)

Síndromes da circulação
anterior parcial (PACS)

Déficit sensitivo-motor + hemianopsia
Déficit sensitivo-motor + disfunção cortical
Disfunção cortical + hemianopsia
Disfunção cortical + motor puro (monoparesia)
Disfunção cortical isolada

Síndromes da circulação
posterior (POCS)

Paresia de nervo craniano (única ou múltipla)
ipsilateral + déficit sensitivo-motor contralateral
Déficit sensitivo-motor bilateral
Alteração dos movimentos conjugados dos olhos
Disfunção cerebelar sem déficit de trato longo
ipsilateral
Hemianopsia isolada ou cegueira cortical
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8.4.Apêndice 4: Classificação de TOAST
(Stroke 1993; 24: 35-41)

Aterosclerose de grandes vasos (embólico ou trombótico)
Cardioembólico (médio ou alto risco)
Pequenos vasos (oclusão lacunar)
Outras causas determinadas
Indeterminado
a. Duas ou mais causas identificadas
b. Não investigado
c. Investigação incompleta
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8.5.Apêndice 5: Escala de Rankin modificada
(Stroke 2002; 33:2243-2246)

0

Sem sintomas

1

Nenhuma incapacidade significativa, a despeito dos sintomas; capaz de
conduzir todos os deveres e as atividades habituais

2

Leve incapacidade; incapaz de realizar todas as atividades prévias, porém
é independente para os cuidados pessoais

3

Incapacidade moderada; requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar
sem assistência (pode usar bengala ou andador)

4

Incapacidade moderadamente severa; incapaz de caminhar sem
assistência e incapaz de atender as próprias necessidades fisiológicas sem
assistências

5

Deficiência grave; confinado à cama, incontinente, requerendo cuidados e
atenção constante de enfermagem.

6

Óbito
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8.6.Apêndice 6: Gradação de força do Medical Research Council (MRC)
(Medical Research Council. Aids to the examination of the peripheral nervous
system, Memorandum no. 45, Her Majesty's Stationery Office, London, 1981)

0

Não há contração muscular

1

Contração muscular sem produção de movimento

2

Movimento incapaz de vencer a gravidade

3

Movimento que vence a gravidade, mas não vence qualquer resistência

4

Movimento que vence a gravidade e leve a moderada resistência

5

Força muscular normal, capaz de vencer a resistência do examinador
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8.7.Anexo 1: Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa
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