
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço 

 

 

 

 

 

RAFAELA SILVEIRA SANTOS 

 

 

 

 

 

Estado Nutricional e Dificuldades de Deglutição em pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral após três meses do ictus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2017 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço 

 

 

 

 

Estado Nutricional e Dificuldades de Deglutição em pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral após três meses do ictus  

 

 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade De 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo para Obtenção do título de 
Mestre em Ciências  

 

Área de Concentração: Morfologia das 
Estruturas Faciais 

 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Oliveira Dantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2017 



 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional 

ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Santos, Rafaela Silveira

Estado nutricional e dificuldades de deglutição em pacientes com acidente 

vascular cerebral após três meses do ictus– Ribeirão Preto, 2017  

 

51 p.: il.;30 cm 
 
Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto USP/ Area de Concentração: Morfologia  
das Estruturas Faciais 
 

1.  Estado Nutricional   2.  Deglutição  3.  Disfagia  4.  AVC 

 



 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO  

Rafaela Silveira Santos 

 

 

Estudo Nutricional e Dificuldade de Deglutição em paciente com Acidente Vascular 

Cerebral após três meses do ictus 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade De 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo para Obtenção do título de 
Mestre em Ciências  

 

Área de Concentração: Morfologia das 
Estruturas Faciais 

 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Oliveira Dantas 

 

 

Aprovada em:  

 

Banca Examinadora:  

 

Prof.Dr.________________________________________________________  

Instituição:____________________________Assinatura:_________________  

 

Prof.Dr.________________________________________________________  

Instituição:_____________________________Assinatura:_________________  

 

Prof.Dr._________________________________________________________  

Instituição:___________________________Assinatura:___________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho recebeu fomento da 
 Coordenação de Aperfeiçoamento  

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico primeiramente a Deus, pelo dom da vida e pelas inúmeras bênçãos diárias que 

tem me oferecido. 

 

Á minha família: meus pais Fausto e Edi e minha irmã Leticia, que sempre estiveram 

ao meu lado em todos os momentos me proporcionando carinho amor e felicidades e por me 

acompanharem em mais essa etapa  da minha vida. Agradeço pelo amor incondicional, 

dedicação e exemplos de determinação. Obrigada por  entenderem e apoiarem minhas escolhas 

e não terem medido esforços  para me proporcionarem tudo, me auxiliando em tudo o que eu 

preciso. Eu amo vocês! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Roberto Oliveira Dantas  pela oportunidade de realizar 

este trabalho, por todo apoio e aprendizado desde minha graduação, que tanto contribuiu para o 

meu crescimento pessoal, acadêmico e profissional. Obrigada por me contagiar com sua 

motivação e entusiasmo pela pesquisa científica, que me fizeram me apaixonar ainda mais pela 

área acadêmica e pela confiança depositada em mim, muito obrigada! 

 

Ao Prof. Dr. Octavio Marques Pontes-Neto, pelo apoio e a oportunidade de realização 

deste estudo, pela confiança em incumbi-lo a mim, oferecendo-me toda a ajuda necessária, por 

toda  sabedoria, motivação e expectativas compartilhada.  Obrigada por fazer tudo isso ser 

possível. 

 

Àos professores Profa. Dra. Claudia Maria de Felicio, e ao professor Prof. 

Dr Andersom Navarro pela oportunidade de discussão de ideias durante minha Qualificação 

que forneceram valiosas contribuições para o desenvolvimento deste trabalho. Obrigada! 

 

À todos do grupo Neurovaso pela amizade e imensa contribuição neste trabalho, a cada 

um de vocês a minha gratidão e, em especial, à Taiza , Aline Pacheco, Karina, Monica , 

Bruna, Suleimy e Ana Norberto pelo auxílio no desenvolvimento deste trabalho, na coleta, nas 

análises e correções, obrigada meninas! 

 

Às minhas queridas amigas Gabriela Ricci e Marina Montaldi pelos anos de amizade e 

companheirismo, que tornaram minha trajetória na pós-graduação mais feliz e repleta de boas 

recordações, sem vocês a caminhada não teria sido tão leve e contagiante, cada momento com 

vocês é muito especial, minha eterna gratidão, Amo muito vocês! 

 

As minhas amigas Bruna e Ana Beatriz, amizades que a pós me deu, pelo 

companheirismo, carinho e momentos felizes, meu muito obrigado a vocês! 

 

 A Minha amiga Weslania Nascimento por todo apoio que sempre me ofereceu, e os 

incontáveis conhecimentos que generosamente compartilhou comigo.  



 

A todos os meus familiares, minhas avós, tios, tias e primos aos meus 

queridos Amigos que de perto ou de longe me cercam de coisas boas, vibram com minhas 

conquistas e me permitem compartilhar amor. Meu muito obrigado! 

 

À CAPEs, pelo apoio financeiro para realização desta pesquisa. 

 

À todos os pacientes que generosamente participaram deste estudo. 

 

Enfim, agradeço a todos, que de alguma forma, contribuíram para a realização deste 

sonho. Muito Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Pôe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim como em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive. 

 

                                                                                                          Ricardo Reis, “Ode” (1933) 



 

 
RESUMO 
 

SANTOS, RS Estado Nutricional e Dificuldade de Deglutição em pacientes com 

Acidente Vascular Cerebral após três meses do ictus. 2017. 52f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017.  

 

Introdução: A desnutrição é um problema de saúde frequente, especialmente em 

pacientes com AVC, que atinge cerca de 16% da população podendo aumentar para 
50% em até 3 meses.  A Disfagia orofaríngea é considerada um distúrbio de deglutição, 
com sinais e sintomas específicos, que se caracteriza por alterações em qualquer 
etapa e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, podendo  ocorrer em 45 a 65% 
dos casos de AVC. Desnutrição e problemas de deglutição são comuns após acidente 
vascular encefálico e frequentemente ocorrem juntos. A falha em reconhecer a sua 
presença resultará em um aumento da morbidade e mortalidade. Pacientes internados 
em hospital como consequência de um AVC podem já estar desnutridos ou em risco de 
desnutrição, e muitas vezes estes se tornam mais desnutridos enquanto estão 
hospitalizados, mantendo este quadro meses depois. Entretanto, apesar da alta taxa de 
morbidade e mortalidade, estudos que investigam a evolução da desnutrição e disfagia 
e suas consequências clínicas após a o AVC ainda são escassos.  Objetivos: Este 

estudo tem como objetivos identificar a frequência  do estado nutricional e 
as dificuldades de deglutição em pacientes com AVC além de identificar os fatores 
preditivos para o estado nutricional e verificar se há associação entre o estado 
nutricional e os desfechos clínicos nesta população após três meses do 
ictus. Casuística e Métodos  Foram avaliados 102 pacientes com AVC que 
deram entrada na Unidade de Emergência e que compareceram para consulta no 
Ambulatório de Doenças Neurovasculares (ADNV) do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-
USP) após três meses do ictus.  Os seguintes procedimentos foram realizados com 
todos os pacientes selecionados para o estudo: aplicação da NIHSS para avaliação da 
gravidade do AVC; escala de Rankin modificada, para avaliação da capacidade 
funcional; aplicação do Eating Assessment Tool (EAT-10) que avalia sintomas de 
disfagia; aplicação da Mini-Avaliação Nutricional (MNA®) para avaliação do estado 
Nutricional e avaliação da cognição com o Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM) Resultados: De acordo com a Análise multivariada (Correlação de Pearson) 
entre os instrumentos de avaliação é possível determinar que o estado nutricional 
associou-se com a gravidade do AVC na admissão (r=-0,38; p=0,001) e ambos se 
correlacionaram com incapacidade funcional aos 3 meses (r=-0,5; p=0,001), (r=0,45; 
p=0,001). A gravidade do AVC na admissão associou-se significativamente com maior 
número de noites no hospital. (r=0,41 p=0,001). E que a presença de alteração 
cognitiva associou-se significativamente com a incapacidade 
funcional aos 3 meses (rankin de 3 meses) (r=-0,51; p=0,001).   Na análise de 
regressão logística, utilizando o método Backward  a gravidade do AVC na admissão 
hospitalar foi fator preditivo independente de desnutrição nesta população 
(p=0,001) Portanto, os pacientes com pior estado nutricional possuíam maior gravidade 
do AVC na admissão, tiveram maior tempo de internação, (noites no hospital) e 
possuíam pior capacidade funcional e pior cognição aos 3 meses. 
Palavras –chave:   1. Estado Nutriocional   2. deglutição   3. disfagia   4.  AVC 
 



 

                                                                   ABSTRACT 

 

SANTOS, RS Nutritional Status and Difficulty of Deglutition in Stroke patients after three 
months of stroke. 2017. 52f. Dissertation (Mestrado) - Medical School of Ribeirão Preto, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introduction: Malnutrition is a frequent health problem, especially in patients with 

stroke, which affects about 16% of the population and can increase to 50% within 3 

months. Oropharyngeal dysphagia is considered a swallowing disorder, with specific 

signs and symptoms, which is characterized by changes at any stage and / or between 

the stages of swallowing dynamics which can occur in 45 to 65% of stroke cases. 

Malnutrition and swallowing problems are common after a stroke and often occur 

together. Failure to recognize their presence will result in increased morbidity and 

mortality. Patients hospitalized as a consequence of a stroke may already be 

malnourished or at risk of malnutrition and often become more malnourished while 

hospitalized, maintaining this condition months later. However, despite the high rate of 

morbidity and mortality studies that investigate the evolution of malnutrition and 

dysphagia and its clinical consequences after stroke are still scarce. Objectives: This 

study aims to identify the frequency of nutritional status and swallowing difficulties in 

stroke patients in addition to identifying the predictive factors for nutritional status and to 

verify if there is an association between nutritional status and clinical outcomes in this 

population after three months of the stroke. Casuistry and Methods: We evaluated 

102 stroke patients admitted to the Emergency Unit and attending the Neurovascular 

Diseases Outpatient Clinic (ADNV) at the Hospital das Clínicas of the Medical School of 

Ribeirão Preto at the University of São Paulo (HCFMRP-USP) After three months of the 

stroke. The following procedures were performed with all patients selected for the study: 

application of the NIHSS to evaluate the severity of stroke; Modified Rankin scale for 

functional capacity assessment; Application of the Eating Assessment Tool (EAT-10) 

evaluating symptoms of dysphagia; Application of the Nutritional Mini-Assessment 

(MNA®) to evaluate the nutritional status and evaluation of cognition with the Mini 

Mental State Examination (MMSE). Results: According to the Multivariate Analysis 

(Pearson's Correlation) among the evaluation instruments it was possible to determine 

that the nutritional status was associated with the severity of stroke on admission (r = -

0.38, p = 0.001) and both Correlated with functional disability at 3 months (r = -0.5, p = 

0.001), (r = 0.45, p = 0.001). The severity of stroke on admission was significantly 

associated with greater number of nights in the hospital. (R = 0.41 p = 0.001). And that 

the presence of cognitive alteration was significantly associated with functional disability 

at 3 months (Rankin of 3 months) (r = -0.51; p = 0.001). In the logistic regression 

analysis using the Backward method the severity of stroke at hospital admission was an 

independent predictor of malnutrition in this population (p = 0.001). Therefore, patients 

with worse nutritional status had a greater severity of stroke on admission, had a longer 

(Nights in the hospital) and had worse functional capacity and worse cognition at 3 

months. Keywords: 1. Nutriocional State 2.  swallowing 3. dysphagia 4. Stroke 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1  ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)  

 

As doenças cerebrovasculares constituem uma das principais causas de óbito no 

Brasil e a principal causa de incapacidade funcional no adulto. (LOTUFO et al e 

MANSUR, 2006).  Dentre as doenças cerebrovasculares, o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) pode ser definido como um déficit neurológico (transitório ou definitivo) em 

uma área cerebral secundária a lesão vascular. Trata-se de uma doença circulatória nas 

áreas cerebrais, que possui etiologia diversa, cujos fatores que contribuem para sua 

ocorrência são: genéticos, clínicos e ambientais (JACQUES e CARDOSO, 2010). 

O AVC pode ser classificado segundo seu mecanismo fisiopatológico em 

isquêmico (correspondente a aproximadamente 80% dos casos), quando causado por 

interrupção do fluxo sanguíneo a uma determinada região encefálica, e hemorrágico 

(ocorrendo em aproximadamente 20% dos casos), quando ocorre extravasamento de 

sangue dentro do parênquima cerebral (DENNIS et al, 1993 e FLAHERTY et al, 2006) 

A circulação encefálica é suprida, basicamente, por dois sistemas vasculares 

principais: o sistema carotídeo (artéria carótida interna, média e anterior) e o sistema 

vertebro basilar (artéria vertebral, artéria basilar e artéria cerebral posterior).A artéria 

cerebral média é a maior das três artérias cerebrais e o território por ela irrigado também 

é o maior uma vez que ela supre grande parte da superfície lateral dos lobos frontal, 

parietal, temporal e da insula (ANDRÉ, 1999) 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o fator de risco modificável mais 

importante para as doenças cerebrovasculares. Aproximadamente, 60% dos casos de 

AVE em homens e mulheres de todas as idades são atribuídos à HAS. Além da HAS, o 

diabetes mellitus, a dislipidemia, o tabagismo e o etilismo também são fatores 

modificáveis para o AVC. Já a idade, o sexo, a etnia e a história familiar/genética 

constituem os fatores de risco não modificáveis (GOLDSTEIN, BERTELS e DAVIS, 

1989). 
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As manifestações clínicas do AVC, em geral, têm início súbito e incluem 

fraqueza muscular e alteração de sensibilidade de um lado do corpo; incoordenação 

motora; dificuldade para falar ou compreender; déficit visual; cefaléia intensa, entre 

outros. Pacientes com AVC tem aumento do risco de mortalidade por doenças como 

infecção urinária, desnutrição e pneumonia aspirativa (causada principalmente por 

alterações no mecanismo da deglutição) (WHO, 2003). 

 

1.2    PROTOCOLOS E ESCALAS DE AVALIAÇÃO EM AVC 

 

Escalas que mensuram o impacto do AVC são importantes na implementação de 

estratégias de prevenção e tratamentos específicos para uma população. A National 

Institutesof Health Stroke Scale (NIHSS) e a escala de Rankin modificada, têm sido 

utilizados amplamente em pesquisas com AVC (CINCURA et al, 2009) Nesta 

população, também é de suma importância a avaliação da função cognitiva e 

rastreamento de quadros demenciais, para a detecção de possíveis declínios cognitivos. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), é um dos testes mais empregados para esta 

avaliação (LOURENÇO e VERAS, 2006) 

 

1.2.1 National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) - Anexo I  

 

A NIHSS é um instrumento padrão, validada e segura de uso sistemático que 

permite uma avaliação quantitativa dos déficits neurológicos relacionados com o AVC. 

Esta escala baseia - se em 11 itens do exame neurológico que são comumente afetados 

pelo AVC, sendo eles: nível de consciência, desvio ocular, paresia facial, linguagem, 

fala, negligência/extinção, função motora e sensitiva dos membros e ataxia. Ela foi 

desenvolvida para ser aplicada rapidamente (5 – 8 minutos), no contexto do tratamento 

de pacientes com AVC agudo. A NIHSS pode ter sua pontuação variando de 0 (sem 

evidência de déficit neurológico pela esfera testada na escala) a 42 (paciente em coma e 

irresponsivo) (CINCURA et al, 2009) 
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Considera-se que escores de zero a cinco apresentam um comprometimento 

neurológico leve, de seis a treze comprometimento moderado e escores acima de 

quatorze comprometimento neurológico grave (CANEDA et al., 2006; CINCURA et 

al., 2009). Aproximadamente 60% a 70% dos pacientes com AVCi agudo com 

pontuação menor que 10 apresentarão prognóstico favorável após um ano, se 

comparado com 4% a 16% daqueles com escores maior que 20 (ADAMS et al., 2003).  

 

1.2.3 Escala de Rankin modificada- Anexo II 

 

É uma escala que avalia, de uma maneira global, a incapacidade funcional do 

paciente após o AVC. A classificação na escala é de 0 a 6, sendo que 0 corresponde ao 

indivíduo sem sintomas e 6 ao indivíduo que faleceu (WILSON et al, 2005) 

 

1.2.4 Mini Exame do Estado Mental (MEEM)– Anexo III 

 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), é um dos testes mais empregados e 

mais estudados em todo o mundo. Usado isoladamente ou incorporado a instrumentos 

mais amplos, permite a avaliação da função cognitiva e rastreamento de quadros 

demenciais. O MEEM é composto por diversas questões, as quais objetivam avaliar 

funções cognitivas específicas, tais como: orientação temporal, espacial, capacidade de 

linguagem, memória, recordatória, atenção, cálculo e construção visual. O escore do 

MEEM pode variar de um mínimo de zero até um total máximo de 30 pontos 

(LOURENÇO e VERAS,2006). 
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1.3  DEGLUTIÇÃO 

 

 A deglutição normal é uma complexa e dinâmica atividade neuromuscular que 

depende de um conjunto de comportamentos fisiológicos resultando no transporte 

eficiente e seguro de alimento da boca até o estômago (MACEDO-FILHO,1999) 

Didaticamente, pode ser dividido em quatro fases: oral preparatória, oral propriamente 

dita, faríngea e esofágica,2 sendo duas voluntárias (preparatória oral e oral) e duas 

involuntárias: faríngea e esofágica (DOUGLAS, 1999), (SPIRO, RENDELL e GAY 

1994). 

A fase preparatória envolve a mastigação de um bolo alimentar e a mistura com 

a saliva. O bolo alimentar é moldado e posicionado na língua prontamente para a 

deglutição. Durante a fase oral o bolo é propelido da cavidade oral para dentro da 

faringe (DODDS, LOGEMANN e STEWART, 1990). 

Portanto, durante as primeiras fases, vários músculos são ativados tendo como 

função preparar o bolo para ser deglutido. A fase faríngea envolve o transporte do bolo 

alimentar da orofaringe para o esôfago e durante essa fase ocorre um dos eventos mais 

importantes da deglutição: a proteção das vias aéreas superiores. Essa proteção é feita 

por meio de três mecanismos diferentes: fechamento da glote, por meio da adução das 

pregas vocais; fechamento do adito da laringe por meio da eversão da epiglote; e 

elevação e anteriorização da laringe (SPIRO, RENDELL e GAY 1994). 

Por fim, ocorre a ultima fase, denominada fase esofágica, onde o alimento é 

propelido até o estômago por meio de ondas peristálticas (DANIELS e HUCKABEE, 

2011). 

Para que a deglutição ocorra de maneira segura e eficiente, é necessário que 

vários músculos sejam coordenados pelo sistema nervoso e que uma rede neural 

complexa e organizada seja ativada. O controle neurológico da deglutição é realizado 

por meio do recrutamento de regiões corticais e do tronco cerebral. Entretanto, a 

localização de todas as partes constituintes da via central da deglutição ainda não é 

totalmente conhecida (ESTRELA et al, 2009) 

Uma série de interneurônios na formação reticular, juntamente com o núcleo do 

trato solitário e com o núcleo ambíguo constituem os centros da deglutição dentro do 
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tronco cerebral (SPIRO, RENDELL e GAY 1994).; (ERTERKIN e AYDOGDU, 2003) 

As áreas corticais ativadas durante a deglutição incluem o córtex sensório-motor 

primário, as áreas de integração sensório-motoras, a ínsula e o opérculo frontal, o córtex 

cingulado anterior e as áreas motoras suplementar (MICHOU e HAMDY,2009). 

Os padrões de desempenho da via neural central da deglutição são fixados para 

as fases faríngea e esofágica da deglutição, inibições múltiplas e excitações dos 

músculos participantes ocorrem numa ordem constante. Contudo, essa fixação parece 

ser modulada por diferentes estímulos sensoriais, tais como temperatura, textura, sabor 

dos alimentos, e, até mesmo, influência de sua aparência visual. Os impulsos motores 

dos centros da deglutição são transmitidos sucessivamente pelos nervos cranianos por 

vias ipsilaterais e contralaterais. Os seis nervos cranianos que estão envolvidos neste 

processo são: trigêmeo (V), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), acessório (XI) e 

hipoglosso (XII) (ESTRELA et al, 2009) 

 

1.4   DISFAGIA OROFARÍNGEA EM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

 

A Disfagia orofaríngea é um sintoma de uma disfunção da deglutição que 

provoca dificuldade ou incapacidade de mover o bolo alimentar de forma segura da 

boca para o esôfago. Ela provoca complicações graves, o que pode levar a morbidade e 

mortalidade; essas complicações incluem desnutrição e/ou desidratação, engasgos e 

aspiração traqueobrônquica, o que pode resultar em infecções respiratórias e pneumonia 

aspirativa (CLAVÉ e SHAKER, 2015). 

A disfagia orofaríngea pode ser manifestada com um ou mais sintomas como 

dificuldade no preparo e ejeção do bolo alimentar, escape de alimento pela cavidade 

nasal, atraso no início da deglutição, penetração e/ou aspiração de alimentos para as vias 

aéreas superiores, acúmulo de alimentos na cavidade oral e/ou recessos faríngeos após a 

deglutição (COOK, 2009). 

Uma das principais causas da disfagia orofaríngea é o AVC, sendo que esta pode 

ser encontrada em 45-65% dos casos (DANIELS et al, 1998; PACIARONI et al, 2004). 

Outros estudos apontam que 64–78% dos pacientes que tiveram um acidente vascular 



6 
 

cerebral têm disfagia orofaríngea durante a fase aguda e 40-81% têm disfagia durante a 

fase crônica. A disfagia é mais prevalente no acidente vascular cerebral de tronco, 

seguido por AVCs bilaterais e AVC unilateral (MARTINO et al, 2005)  Alguns autores 

acreditam na existência de um hemisfério dominante para deglutição, que quando 

lesionado determina o desenvolvimento da disfagia (MICHOU e HAMDY,2009); 

(HAMDY e ROTHEWELL,1998) ;  (SANTANA,2009).  Além disso, quando este 

ocorre no hemisfério direito observa-se maior comprometimento da fase faríngea da 

deglutição associado a um maior risco de aspiração (BARER, 1989). 

A prevalência de disfagia em pacientes com acidente vascular encefálico 

também varia dependendo do método diagnóstico utilizado: 51-55% se testes clínicos 

são utilizado para o diagnóstico e até 78% quando usado um método instrumental 

(MARTINO et al, 2005). 

A disfagia pode aumentar o tempo de internação e institucionalização e 

consequentemente, o custo para os serviços de saúde (WHO,2003); (BARER, 1989). 

 Estudo de Furkin, revela que a disfagia está presente em aproximadamente 25% 

a 50% dos AVCs e chama a atenção para o fato da prevalência do AVC ser alta em 

indivíduos idosos, destacando que 45% dos pacientes apresentam alterações da 

deglutição na fase aguda, frequentemente com aspiração persistente (FURKIN e 

SILVA, 1999). Segundo Gomes, (2001) a aspiração laringotraqueal e a pneumonia 

aspirativa são fatores comumente relacionados à disfagia orofaríngea. 

Nos pacientes com AVC, há interferências em um ou mais dos circuitos envolvidos 

na deglutição, o que resulta em alterações nos canais sensoriais e/ou no controle motor 

das estruturas envolvidas neste processo, caracterizando assim a etiologia do quadro 

disfágico (SANTANA e BARROS, 2009). 

O grau de recuperação da deglutição após o AVC parece estar relacionado ao 

aumento do tamanho da representação cortical no hemisfério saudável. Assim, a 

recuperação da deglutição após o AVC depende da presença de projeções intactas do 

hemisfério não lesado, o qual, com o tempo, pelo processo de plasticidade, pode 

desenvolver um controle aumentado sobre o centro da deglutição no tronco encefálico 

(HAMDY e ROTHEWELL,1998). 
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Apesar da alta prevalência, morbidade, mortalidade e custos causados por 

complicações nutricionais e respiratórias, a Disfagia orofaringea é principalmente 

subdiagnosticada e subtraída, mesmo em contextos clínicos terciários que prestam 

atendimento especializado. O baixo nível de conscientização entre os profissionais de 

saúde e a falta de ferramentas clínicas validadas e viáveis para avaliação da disfagia no 

leito contribuem para esta situação (ROFES et al, 2014) 

Portanto, o rastreamento da disfagia orofaríngea na população com AVC é de 

extrema importância, porém, é relevante destacar que o objetivo dos instrumentos de 

rastreio difere-se do objetivo da avaliação clínica da disfagia orofaríngea. (DONAVAN 

et al, 2013). 

Rofes et al (2014) recentemente ressaltaram que o objetivo dos métodos de 

rastreio para a disfagia orofaríngea deve ser a rápida identificação de pacientes com 

risco, principalmente para aspiração ou desnutrição, e que estes precisam ser 

encaminhados para uma avaliação formal da deglutição. 

Porém, a investigação da disfagia além de ser feita durante a fase aguda do 

AVC, também deve ser feita após essa fase, visto que o paciente pode vir a apresentá-la 

durante a recuperação do quadro clínico, permitindo então, a detecção da mesma 

(SHELP et al, 2004). 

Por isso, é de extrema importância caracterizar os principais sintomas e as 

características da disfagia. Apesar de já existirem várias escalas para detecção e 

avaliação da disfagia, a maioria delas apresentam grandes diferenças entre si, como a 

necessidade ou não de avaliação funcional, maior ou menor colaboração do paciente, 

duração da aplicação e a facilidade ou não da utilização por parte do avaliador.  

Belafsky et al, (2008) propuseram o Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) e 

avaliaram a validade e a confiabilidade do instrumento auto-aplicável. O instrumento é 

composto por 10 perguntas sobre a gravidade dos sintomas da disfagia orofaríngea e seu 

impacto clínico e social. Cada questão tem uma pontuação de 0 (sem problemas) a 4 

(problema grave). Dados normativos foram obtidos pela aplicação do instrumento a 

uma população de voluntários saudáveis e sugeriu que uma pontuação final ≥ 3 indica 

anormalidade na deglutição. O instrumento foi administrado antes e após o tratamento 

da disfagia, avaliando as diferenças entre pessoas saudáveis e com diagnósticos 
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conhecidos de disfagia. Entre os indivíduos com disfagia orofaríngea uma grande parte 

foi composta por indivíduos com diagnóstico de AVC. A consistência interna foi de 

0,960, estabelecida por meio do teste Alpha de Cronbach. Os coeficentes de correlação 

no teste-reteste variaram de 0,72 à 0,91 . Relataram que nesse estudo o EAT-10 foi 

utilizado para documentar a gravidade inicial da disfagia e para monitorizar a resposta 

ao tratamento de pessoas com uma ampla gama de distúrbios de deglutição. Concluiram 

que o EAT-10 é um instrumento para a avaliação subjetiva da disfagia. 

No estudo Rofes et al, (2014) foram avaliados 120 pacientes com dificuldades de 

deglutição. A disfagia orofaringea foi avaliada pelo questionário de triagem EAT-10 e o 

método de avaliação clínicaVolume-Viscosity Swallow Test (V-VST) na beira do leito, 

sendo a videofluoroscopia (VFS) como padrão de referência. Neste estudo foi possível 

determinar que os métodos clínicos para triagem (EAT-10) e a avaliação (V-VST) da 

Disfagia Orofaringea ofereceram excelentes propriedades psicométricas que permitem o 

gerenciamento adequado da disfagia. O questionário EAT-10 mostrou alta capacidade 

de discriminação para triagem clínica com forte acuracia, comparados a avaliação 

clínica e instrumental. A sua aplicação universal entre as populações em risco melhorará 

a identificação de pacientes com disfagia e em risco de desnutrição e pneumonia por 

aspiração. 

 

 

1.5  DESNUTRIÇÃO, DISFAGIA E AVC 

 

Para a Organização Mundial de Saúde a desnutrição é caracterizada pela 

ingestão inadequada de energia, proteínas e micronutrientes, e o estado nutricional do 

indivíduo é o resultado de uma complexa interação entre a sua alimentação, estado de 

saúde e condições sociais e econômicas em que vive (WHO,2003) 

A desnutrição demonstrou causar prejuízo em pacientes hospitalizados a nível 

físico quanto celular. Esta deficiência depende de muitos fatores, incluindo a idade, 

gênero, tipo e duração da doença do paciente, e a ingestão nutricional atual. Também 

aumenta o risco de úlceras por pressão, atrasa a cicatrização de feridas, aumenta o risco 

de infecção, diminui a absorção intestinal de nutrientes e compromete a função renal. A 
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nível físico, a desnutrição pode causar perda de músculo e massa gorda, redução da 

musculatura respiratória, função cardíaca e atrofia de órgãos viscerais (Holmes, 2007 ; 

Allisson, 2000.;Apud Barker et al, 2011).A nível celular, a desnutrição prejudica a 

capacidade do corpo de realizar uma resposta imune eficaz em face da infecção, muitas 

vezes tornando a infecção mais difícil de detectar e tratar (Scrimshaw e Dangiovani, 

1997 Apud Barker et al, 2011). 

O paciente disfágico merece atenção quanto à manutenção do seu estado 

nutricional visto que a ingestão alimentar adequada torna-se dificil nesses casos. 

Desnutrição e problemas de deglutição são comuns após acidente vascular 

encefálico e frequentemente ocorrem juntos. A falha em reconhecer a sua presença 

resultará em um aumento da morbidade e mortalidade. Pacientes internados em hospital 

como consequência de um AVC podem já estar desnutridos ou em risco de desnutrição, 

e muitas vezes estes se tornam mais desnutridos enquanto estão hospitalizados, a 

recuperação muitas vezes será lenta e o risco de infecção pode ser elevado (Bhalla e 

Birns, 2015)  

Estudos indicam que pacientes com AVC tem um risco aumentado de 

desnutrição, e sua prevalência é de 16% no momento da admissão hospitalar, que 

aumenta para 22% a 35% em cerca de 2 semanas e até 50% em 2 a 3 meses (James et al 

2005 apud Almeida, 2007). Embora a prevalência de desnutrição seja variável nos 

inúmeros estudos realizados (diferenças na seleção de doentes, definição de desnutrição, 

método e momento de avaliação), está independentemente associada a um aumento da 

mortalidade após 6meses (FOOD Trial Colaboration,2003 apud Almeida,2007). 

Outras estimativas indicam que a desnutrição cursa com piora em 25% a 40% 

dos pacientes, devido ao desenvolvimento de um estado hipermetabólico e devido às 

dificuldades de alimentação (como a disfagia), necessitando de modificação de dieta ou 

uma incapacidade de comer quantidades suficientes para satisfazer as necessidades 

nutricionais. Até 50% dos sobreviventes que cursam com desnutrição são admitidos à 

reabilitação (Management of Dysphagia in Acute Stroke, 2006). 

Independente da idade e da capacidade funcional, a disfagia orofaríngea está 

associada a um risco aumentado de desnutrição e baixa qualidade de vida geral. 

Segundo Cichero e Altman, (2012) em seu estudo Até 66% dos pacientes com disfagia 
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orofaríngea estão desnutridos com depleção severa de proteína muscular e água 

intracelular (isto é, desidratação subclínica). 

Foley et al. (2009) em uma revisão sistemática  para esclarecer a relação entre 

disfagia e estado nutricional após o AVC apontou que a prevalência de disfagia e 

desnutrição são altas. Nesses casos, a desnutrição pode se desenvolver em consequência 

da disfagia, se a ingestão nutricional for reduzida em relação aos requisitos nutricionais 

ao longo dos dias e semanas. A partir de análises de 8 estudos esperaram verificar se as 

chances de desnutrição aumentaram na presença de disfagia. A presença de disfagia 

variou de 24,3% a 52,6% enquanto que a variação de presença de desnutrição variou de 

8,2 a 49%. Nas análises as probabilidades de desnutrição foram maiores em indivíduos 

disfágicos quando em comparação com pacientes com deglutição sem alterações. 

De acordo com Smithard, Smeeton e Wolfe (2006) a presença de disfagia na 

fase aguda do AVC, esta associada com o aumento de mortalidade principalmente nos 

primeiros 3 meses. Finestone e Greene-Finestone (2003) apud Silva, (2013) relatam que 

a relação entre disfagia, desnutrição e pneumonia é complexa e interdependente em que 

a ocorrência de qualquer uma dessa condições tende a aumentar o surgimento da outra.  

No estudo de Martineau et al. (2005) determinaram o estado nutricional de 

pacientes internados em unidade de AVC agudo a partir da avaliação de 73 pacientes na 

admissão, que destes, 19,2% deles estavam desnutridos e isso foi associado com o 

menor peso, maior tempo de permanência no hospital, aumento de complicações, 

aumento da frequência de disfagia e alimentação enteral do que o grupo de pacientes 

com eutrofia. Eles constaram que em pacientes desnutridos após AVC, a frequência do 

uso de sonda enteral foi de 93% nos pacientes desnutridos e nos pacientes eutróficos a 

frequência de sonda enteral foi de 59%. 

Fatores além da disfagia orofaríngea, como redução do nível de consciência, 

depressão e mobilidade reduzida são associados à desnutrição em pacientes com AVC 

(Corrigan et al, 2011)E outros fatores como idade, pobre cuidado familiar, história de 

etilismo e falta de acompanhamento de reabilitação podem contribuir para o estado 

nutricional (Mould, 2010). 

Os profissionais que atuam com pacientes com AVC devem estar atentos quanto 

ao risco nutricional apresentado por estes pacientes, pois a condição nutricional é 
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fundamental para o tratamento de pacientes com AVC. No entanto ela esta 

condicionada as limitações fisiopatológicas do processo digestivo, decorrentes das 

lesões neurológicas de maior ou menor extensão (PIRES,2002). 

Também é importante a identificação da disfagia e do risco nutricional não 

apenas na fase aguda, mas também na fase crônica em pacientes com AVC. Segundo 

Perry, (2004) apud Medin et al, (2011), dificuldades alimentares persistem até 6 meses 

entre 66% dos pacientes com AVC. Axelsson et al, (1984) apud Medin et al, (2011) 

ainda referiram em seu estudo que nem sempre dificuldades alimentares eram 

associadas a pacientes com pior estado nutricional na fase crônica.  

A American Dietetic Association define o rastreio do risco nutricional como o 

processo de identificação de pacientes com características comumente associadas a 

problemas nutricionais que podem exigir uma avaliação nutricional integral. Em termos 

diretos, o rastreio do risco nutricional refere-se a um conjunto rápido e simples de 

geralmente poucas questões que foram validadas para prever o risco de desnutrição. O 

rastreio nutricional pode ser realizado por qualquer profissional de saúde treinado, mas 

geralmente é completado pela equipe de enfermagem ou nutricionista (Association, 

1994 apud Baker et al, 2011) 

Na literatura há vários instrumentos que podem ser utilizados no 

acompanhamento nutricional dos pacientes disfágicos. Um dele é o teste de triagem 

Mini Nutritional Assessment (MNA©) que foi criado por Guigoz et al, (2006)e 

validado por Kaiser et al, (2009) e pode ser aplicado por qualquer profissional da área 

de saúde devidamente treinado. É fácil de ser aplicado, não oneroso, altamente 

específico (98%), sensível (96%) e com boa reprodutibilidade (Guigoz, 2006) (Yamatto, 

Barreto, Najas, 2006). 

Segundo Maciel et al (2008), utilizando para avaliação do estado nutricional o o 

instrumento de screening Mini Nutritional Assessment® (MNA®), neste estudo que teve 

como identificar a associação entre o grau de risco de disfagia e o risco nutricional dos 

pacientes idosos internados na clínica médica do Hospital universitário de Brasília. O 

principal fator identificado que interfere no estado nutricional do paciente internado é a 

disfagia que também é prevalente em idosos. O estudo com 49 idosos com média de 

idade de 69 anos participaram do estudo e o teste MNA foi aplicado em todos eles na 

admissão clínica. 14 participantes foram classificados a partir da MNA como adequado 
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para o estado nutricional, 25 estavam sob risco de desnutrição e 10 já apresentaram 

desnutrição. Em relação ao risco de disfagia, 31% dos pacientes apresentaram risco 

mínimo, 47%, leve, 18%, moderado e 4%, grave.  

Em um estudo muito recente, utilizando a avaliação (MNA) em pacientes idosos 

com disfagia e pneumonia, encontramos a prevalência de pacientes desnutridos (36,8%) 

e os pacientes com risco de malnutrição (55,3%) foi significativamente maior do que em 

Pacientes idosos sem disfagia (Cabre et al, 2009). 

Em um estudo espanhol a fim de determinar a prevalência da desnutrição utilizando 

o MNA em um hospital de longa permanência foi contatado que 66% dos pacientes 

estavam desnutridos, estes pacientes apresentaram maior grau de dependência e maior 

deteriorização cognitiva e maior prevalência de infecções urinárias e escaras em relação 

aos que apresentaram estado nutricional normal, e 49,9% destes apresentaram sintomas 

de disfagia medidos através do protocolo EAT-10 (Plaet al, 2010). 

Portanto, diante a alta incidência de disfagia e desnutrição após episódios de 

AVC, referenciada em literatura científica e mesmo cientes de que esse sintoma pode 

ser temporário em alguns casos e que a dieta via oral possa  proceder normalmente,Os 

mecanismos de instalação e desenvolvimento da desnutrição juntamente com a disfagia 

e os meios de recuperação após o AVC ainda são muito restritos, portanto deve-se 

realizar investigação a médio prazo, a fim de que se possa compreender melhor a 

evolução do estado nutricional  e a dificuldades de deglutição após a doença. 

 

 

1. 6 MÉTODOS E PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO EM DISFAGIA E ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

 

 Classificar o grau de comprometimento da disfagia e do estado nutricional 

auxilia o diagnóstico e facilita a definição de condutas a serem tomadas a partir dos 

resultados da avaliação. Para minimizar estas questões, alguns protocolos de avaliação 

têm sido propostos (Vellas et al, 2006). 
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1.6.1 Escala Eating Assessment Tool (EAT-10)-Anexo IV 

 

O EAT 10 é um questionário subjetivo e específico de auto-avaliação 

especialmente desenvolvido para avaliar a existência e o grau de gravidade dos sintomas 

da disfagia, favorecendo a indicação de intervenção multidisciplinar o mais 

precocemente possível. É uma escala que tem como principal objetivo avaliar a disfagia 

de uma forma rápida e simples. Permite facilmente pesquisar a auto-percepção da 

disfagia, confirmando a sua gravidade e limitações que causa na vida social e emocional 

dos pacientes. É composto por 10 itens de formulação simples, que fornece informações 

sobre funcionalidade, impacto emocional e sintomas físicos que um problema de 

deglutição pode acarretar na vida de um indivíduo. Sendo que esta escala, poderá chegar 

à pontuação total de 40 pontos, porém, se o total de pontos é igual ou maior que três 

considera-se que o paciente pode ter problemas de deglutição e segurança. Apesar de 

sua fácil aplicabilidade, há poucos trabalhos utilizando essa escala na população com 

AVE no Brasil (Belafskyet al, 2008) 

 

 

 

1.6.2 Mini Nutritional Assessment (MNA®)Anexo V 

 

 

 A MNA® é um teste de rastreio desenvolvido para identificar risco nutricional e 

pode ser utilizado no acompanhamento de pacientes disfágicos para verificar se os 

mesmos apresentam risco de desnutrição. Este teste consiste na aplicação deum 

questionário composto por 18 questões, subdividido em quatro domínios: 

antropometria, dietética, avaliação global e autoavaliação. Cada questão possui um 

valor numérico que varia de 0 a 3 e contribui para o escore final, que atinge pontuação 

máxima de 30. A interpretação é baseada no escore total e, quando a MNA® é menor 

que 17, representa desnutrição; entre 17 e 23,5, risco nutricional; e maior ou igual a 24, 

eutrofia (Guigoz, 2006) (Vellaset al,2006) 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 

 

Neste contexto, este estudo tem como objetivos identificar o estado nutricional e as 

dificuldades de deglutição em pacientes com AVC após três meses do ictus. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar a frequência do estado nutricional e as dificuldades de deglutição 

nesta população; 

 Identificar os fatores preditivos para o estado nutricional 

 Verificar se há associação entre o estado nutricional e os desfechos clínicos 

nesta população após três meses do ictus.  
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3.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

 

 

3.1  CASUÍTICA 

 

 

 

Este estudo observacional prospectivo foi realizado com uma amostra de pacientes 

consecutivos admitidos na Unidade de Emergência do Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (UEHCFMRP-

USP) e incluídos no Registro de Acidente Vascular Encefálico de Ribeirão Preto 

(REAVER), um registro contínuo e prospectivo de todos os casos de AVC desta 

Instituição. 

Foram incluídos neste estudo, os pacientes com AVC (confirmados por exames de 

neuroimagem pelo neurologista) que compareceram para consulta no Ambulatório de 

Doenças Neurovasculares (ADNV) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) após três meses do 

ictus. 

O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética Médica do HCFMRP-USP, 

de acordo com o processo HCRP nº 15441/2014. O termo de consentimento livre e 

esclarecido foi assinado pelo paciente ou seu responsável legal antes da inclusão no 

estudo. Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão e nenhum dos critérios de 

exclusão (tabela 1) admitidos na Unidade de Emergência do HCFMRP-USP e incluídos 

no REAVER, que compareceram no retorno médico no ambulatório entre dezembro de 

2015 e novembro de 2016 foram selecionados e convidados para o estudo. 
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Tabela 1: critérios de inclusão e exclusão do estudo  

Critérios de inclusão no estudo: 

 Idade maior que 18 anos 

 Todos os pacientes com Acidente Vascular Encefálico, confirmado por exame de 

neuroimagem três meses antes. 

Critérios de exclusão no estudo: 

 Qualquer dificuldade ou doença que impossibilitava a deglutição por via oral 

segura e eficaz antes do AVC 

 Alterações cognitivas e/ou de linguagem que os impossibilitem de responder as 

questões do estudo. 

 Não assinatura do termo de consentimento  

 

 

 

3.2  METODOLOGIA 

 

 

 

      O estudo seguiu o planejamento previamente concebido, ilustrado na figura 1. A 

coleta de dados foi dividida em duas etapas: 

            - Dados referentes a internação do paciente como o (NIHSS e  Escala 

modificada de Rankin) foram coletados com a equipe de coleta do REAVER. Esta 

avaliação ocorreu nas primeiras 24 horas após o AVC e foi coletado os dados da 

primeira avaliação obtida na admissão hospitalar, dos itens citados acima. 

-Dados referentes ao ictus e aos desfechos clínicos após 3 meses (que também 

são rotineiramente coletados, como o NHISS, Escala de Rankin,  e Indice de Barthel) 

foram coletados com a equipe do REAVER. 

            -Os pacientes selecionados para participar do estudo foram avaliados no retorno 

ambulatorial com os seguintes instrumentos: escala EAT-10 para avaliação dos 

sintomas de disfagia; estado nutricional com o protocolo (MNA®) e Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM) para avaliação da cognição. Todas estas avaliações aos três 

meses foram realizadas pela pesquisadora, no dia do retorno médico do paciente ao 

Ambulatório de Doenças Cerebrovasculares. 
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       Figura 1:diagrama esquemático das etapas planejadas para coleta dos dados do 
estudo.  
 

 

 

 

 

3.2.1 Avaliação dos sintomas de Disfagia 

 

 

O EAT-10 é um questionário de autoavaliação especialmente desenvolvido para 

avaliar a existência e o grau de gravidade dos sintomas da disfagia e é composto por 10 

questões. O paciente é orientado a responder as questões onde é questionado: o quanto 

essas situações são um problema para o mesmo, marcando o melhor número que 

representa esse problema (pontuação de 0 a 4, onde zero representa nenhum problema e 

quatro representa um problema grave). 
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3.2.2 Avaliação do estado Nutricional  

 

A avaliação do estado nutricional foi realizada através do MNA®,que consiste em 

um teste de rastreio desenvolvido para identificar risco nutricional. O paciente é pesado 

e é coletada a medida de sua altura, circunferência braquial e circunferência de 

panturrilha, após essa coleta a pesquisadora realiza as perguntas do teste envolvendo os 

domínios: dietética, avaliação global e auto avaliação. 

Cada questão possui um valor numérico que varia de 0 a 3 e contribui para o escore 

final, sendo a pontuação máxima 30. A interpretação é baseada no escore total, desta forma, 

pontuação menor que 17 representamos desnutrição, entre 17 e 23,5 risco nutricional e 

maior ou igual a 24 eutrofia (Anexo V ). 

 

 

3.2.3 Avaliação da função cognitiva 

 

 

A avaliação da função cognitiva e rastreamento de quadros demenciais foi realizada 

através do MEEM. A escala é constituída por questões agrupadas em sete categorias, 

cada uma com o objetivo de avaliar domínios cognitivos específicos, como a orientação 

temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), 

atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 pontos), linguagem (8 

pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM pode variar 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.  
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3.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 

As variáveis são comparadas utilizando o software IBM SPSS versão 20.0. Para 

as variáveis  que  tiveram  uma  distribuição  normal  serão  usados  testes  paramétricos  

como  o  teste  t  de  Student  ou  a  análise  de  variância  (ANOVA).  Variáveis que não 

apresentarem distribuição normal são avaliadas com testes não paramétricos de Mann-

Whitney  ou  Kruskal-Wallis.  Na análise das variáveis categóricas, é aplicado o teste x2 

ou o teste exato de Fisher, conforme a frequência  esperada  nas  células.  O teste  de  

correlação  de  Spearman ou Pearson  é  utilizado  para  avaliação  de  correlação  entre  

variáveis  numéricas.  A partir  da  análise  multivariada  com  os  desfechos  binários,  

as  variáveis  que  apresentam  associações  com  um  valor  de  p  ≤  0.1  são incluídas  

no  modelo  de  regressão  logística  multivariada. Utilizamos o método de  eliminação  

retrograda  passo-a-passo  para  seleção  do  modelo final da regressão logística 

multivariada. Para todos os resultados, utilizamos o valor de 0,05(bicaudal)  como nível 

de  significância estatística. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Características dos pacientes avaliados 

 

 

 Foram avaliados neste estudo 102 pacientes com AVC após três meses do ictus. 

O grupo foi constituído por 45(44,4%) pacientes do sexo feminino e 57 (55,56%) 

pacientes do sexo masculino. A idade média dos pacientes avaliados foi de 63,5±13,0 

anos. A seguir está descrito na Tabela 2 os dados demográficos dos pacientes avaliados 

 

         Tabela 2: Dados demográficos dos pacientes avaliados 

Variáveis 

 

n% ou ± DP 

 

Sexo masculino 

Sexo Feminino 

57 (55,56%) 

45 (44,4%) 

Idade 63,5± 8,1 

 

 

As principais características clínicas dentre os pacientes avaliados (Tabela 3) foi 

que89 (87,25%) apresentaram AVC do tipo isquêmico e 13 (12,75%) do tipo 

hemorrágico. Nesta população a média do IMC (Índice de massa corporal) foi de 26,9 ± 

5,50, portanto os pacientes encontravam-se acima do peso no momento da admissão 

hospitalar. Para o cálculo do IMC utilizou-se a relação do peso atual em quilogramas 

pela altura em metros elevada ao quadrado, o resultado foi expresso em kg/m² (WHO, 

2008). Para diagnóstico do estado nutricional segundo o IMC, utilizou-se a classificação 

proposta pela Organização Mundial de Saúde. Na avaliação da gravidade do AVC na 

Admissão (NHISS) a mediana foi de 8 (4-14). Destes Pacientes 13 (12,75%) realizaram 

procedimento de trombólisee 8 (7,84%) realizaram trombectomia mecânica. No período 

de internação 12 (12,9%) dos pacientes foram submetidos a intubação orotraqueal e 

31(36,9%) fizeram uso de sonda nasoentérica. O tempo médio de internação foi de 10 ± 

12,94 noites no hospital. 
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Após 3 meses do ictus, na avaliação dos sintomas de disfagia a média de 

pontuação do protocolo EAT-10 foi de 2,5 ± 6,03. Na avaliação do estado cognitivo 

através do protocolo (MEEM) a média foi de 19,4 ±6,98. Na avaliação da capacidade 

funcional através do Rankinos pacientes apresentaram pontuação 2,5 ±1,4 

caracterizando incapacidade leve na funcionalidade após 3 meses. 

 

              Tabela 3: Principais características clínicas dos pacientes avaliados 

Variáveis n (%) ou 

Média ± DP 

AVCi 

AVCh 

IMC (Admissão)              

NHISS (Admissão) 

Trombólise 

Trombectomia mecânica 

IOT  

SNE  

Noites no hospital 

NHISS    (3m) 

EAT-10  (3m) 

Rankin    (3m) 

MEEM    (3m) 

89 (87,25%) 

13 (12,75%) 

26,9 ± 5,5 

8 (4-14) 

13 (12,75%) 

8 (7,84%) 

12 (12,9%) 

31 (36,9%) 

10 ± 12,9 

7,76(1-10) 

2,5 ± 6 

2,5 ±1,4 

19,4 ± 6,9 

IMC: Índice de massa corporal  

IOT: intubação orotraqueal 

SNE:sondanasoentérica 

3m: três meses 

 

            Valores expressos como número (%), média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil) 

 

 

 

 



22 
 

4.2   Avaliação dos Sintomas de Disfagia 

 

 

De acordo com a Figura 2, 23 (23,6%) pacientes apresentaram sintomas de Disfagia 

após três meses do AVC de acordo com o protocolo EAT-10 e 78 (76,4%) pacientes 

não apresentaram sintomas de Disfagia após três meses. 

 

 

Figura 2: Avaliação dos sintomas de disfagia através do protocolo EAT-10 
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4.3 Avaliação do Estado Nutricional 

 

 

Na avaliação do estado nutricional a média de pontuação no protocolo MNA foi 

de 21,7 ±4,1. De acordo com o instrumento, os pacientes foram classificados em 3 

grupos: desnutridos, risco de desnutrição e normais  de acordo com o score do protocolo 

MNA descritos na Figura 3: 

 

 

 

Figura 3:Classificação do estado nutricional segundo instrumento MNA 

 

É possível observar que mais da metade dos pacientes avaliados apresentaram 

prejuízo no seu estado nutricional, sendo classificados em desnutridos ou em risco de 

desnutrição após três meses do AVC. 
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4.4 Associação do Estado Nutricional com Aspectos Demográficos, Aspectos 

Clínicos da Admissão hospitalar e Desfechos Clínicos após 3 meses 

 

 

Conforme ilustrado na tabela 4, na análise univariada, os pacientes desnutridos e 

sob risco de desnutrição fizeram maior uso de sonda nasoentérica do que o grupo 

normal e a capacidade funcional foi pior nesses dois grupos nos 3 meses (avaliados 

através da escala Rankin aos 3 meses). 

 

Tabela 4: Comparação dos grupos de pacientes desnutridos, sob risco de desnutrição e 

com estado nutricional normal 

 Desnutrido 

n (%)  

Risco 

n (%) 

Normal 

n (%) 

Valor de p 

 

AVCi 

Sexo Feminino 

Sexo Masculino 

Trombólise 

Trombectomia Mecânica 

IOT 

SNE 

Rankin leve(Admissão) 

Rankin Moderado (Admissão) 

RankinGrave (Admissão) 

Rankin 3 mesesleve 

Rankin 3m moderado 

Rankin 3m grave 

18(20,2%) 

9(20,4%) 

11(20%) 

3(23%) 

2(25%) 

3(25%) 

11 (35,4%) 

3 (50%) 

1 (33,3%) 

0 

3 (14,2%) 

5 (20%) 

7 (53,8%) 

 34(38,2%) 

17 (38,6%) 

20 (36,3%) 

7(53,8%) 

3(37,5%) 

7 (58,3%) 

14 (45,1%) 

2 (33,3%) 

1 (33,3%) 

0 

6 (28,5%) 

11 (44%) 

5 (38,4%) 

37(41,5%) 

18 (40,9%) 

24(43,6%) 

3(23%) 

3 (37,5%) 

2 (16,6%) 

6 (19,3%) 

1 (16,6%) 

1 (33,3%) 

1 

12 (57,1%) 

9 (36%) 

1 (7,6%) 

0,87 

0,96 

0,96 

0,29 

0,93 

0,13 

0,00* 

0,58 

0,58 

0,58 

0,00* 

0,00* 

0,00* 

AVCi : Acidente Vascular Isquêmico 

 IOT: intubação orotraqueal 
 SNE:sonda nasoentérica 

 Rankin Leve (Pacientes que pontuaram 2 no score) 

 Rankin Moderado (pacientes que pontuaram 3 no score) 

 Rankin Grave (Pacientes que pontuaram 5 no score) 

 3 m: três meses 

      Valores expressos com número (%) padrão ou mediana (intervalo interquartil) 
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De acordo com a tabela 5 é possível realizar uma análise qualitativa 

comparando os três grupos de acordo com o score do protocolo MNA onde é possível 

observar que os pacientes desnutridos (média 15,5± 2,3) tiveram sintomas de disfagia 

(pontuação no protocolo EAT-10 ≥ 3) comparado aos pacientes com risco e normais 

(que não apresentaram sintomas de disfagia); a  média de  pontuação da avaliação 

cognitiva também foi menor neste grupo, portanto os pacientes com desnutrição tiveram 

pior cognição; a gravidade do AVC na Admissão e aos 3 meses foi maior no grupo 

desnutridos e foi possível observar que este grupo também passou mais noites no 

hospital e teve o IMC menor na admissão comparado aos outros grupos. 

  

Tabela 5: Descrição das características clínicas dos pacientes por grupos: desnutridos, 

sob risco de desnutrição e normais 

 Desnutrido  Risco Normal 

Pontuação MNA 15,5 ± 2,3  20,8 ± 1,7 25,6 ± 1,7 

Sintomas de Disfagia (EAT-10≥3) 6 ± 11,3  1,72 ± 1,73 1,3± 3,7 

Estado Cognitivo (MEEM) 15,5 ± 8,9  20± 6,4 20,9± 6,4 

Gravidade AVC na admissão 13 (11-18,3)  8(8-12,2) 5 (5-9) 

IMC 25,7± 14,5  25,8± 4,5 28,5± 6,2 

Noites no Hospital 14,9 ± 19,5  12,2± 13,8 6,2 ± 3,1 

Gravidade AVC aos 3 meses 15(11-19)  7 (6-12) 3 (2-5) 

                    Valores expressos em média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil) 

 

Conforme ilustrado na tabela 6 a seguir, onde foi realizada a Análise 

multivariada (Correlação de Pearson) entre os instrumentos de avaliação é possível 

determinar que a presença de alteração cognitiva associou-se significativamente com a 

incapacidade funcional aos 3 meses (rankin de 3 meses) (r=-0,51; p=0,001).  

O estado nutricional associou-se com a gravidade do AVC na admissão (r=-0,38; 

p=0,001) e ambos se correlacionaram com incapacidade funcional aos 3 meses (r=-0,5; 

p=0,001), (r=0,45; p=0,001). A gravidade do AVC na admissão associou-se 

significamente com maior número de noites no hospital. (r=0,41 p=0,001). Portanto, os 

pacientes com pior estado nutricional possuíam maior gravidade do AVC na admissão, 
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tiveram maior tempo de internação, (noites no hospital) e possuíam pior capacidade 

funcional e pior cognição aos 3 meses 

Na análise de regressão logística, utilizando método Backward onde a Variável 

resposta foi o MNA e as covariáveis foram: Idade, IMC, Sexo, AVCi, Trombólise, 

trombctomia Mecânica,  SNE , e  NIHSS da Admissão, a gravidade do AVC na 

admissão hospitalar foi fator preditivo independente de desnutrição nesta população 

(p=0,001) 

 

Tabela 6: Análise multivariada (Correlação de Pearson) entre os instrumentos de 

avaliação 

 
 

MEEM MNA EAT-10 

 

IDADE 

 

NIHSS 

ADM 

 

NOITES 

 

Rankin 

3M 

 

IMC 

MEEM R:1,0 R:0,24 

P=0,0197 

R: -0,29 

P=0,0051 

 

R:0,28 

P=0,072 

-0,22 

P=0,0352 

-0,24 

0,0175 

-0,51 

<0,001* 

0,06 

0,5721 

MNA 0.24 

0.0197 

1.0 -0.36 

0.0002 

-0.11 

0.2479 

-0.38 

<0,001* 

-0.35 

0.0002 

-0.50 

<0,001* 

0.19 

0.0550 

 

EAT-10 

 

 

Idade 

 

 

 

-0.29 

0.0051 

 

-0,28 
0,0072 

 

-0,36 

0,0002 

 

-0,11 
0,2479 

 

1,0 

 

 

0,17 
0,0798 

 

0,17 

0,0798 

 

1,0 

 

0,15 

0,1156 

 

0,15 
0,1342 

 

0,31 

0,0017 

 

0,06 
0,5222 

 

0,3 

0,0027 

 

0,18 
0,0631 

 

-0,05 

0,6158 

 

-0,01 
0,8776 

 

NIHSS 

admissão 

-0,22 

0,0352 

-0.38 

<0,001* 

0,15 

0,1156 

0,15 

0,1342 

1.0 0,41 

<0,001* 

0,45 

<0,001* 

-0,08 

0,3997 

 

Noites no 

Hospital 

 

-0,24 

0,0175 

 

-0,35 

0,0002 

 

0,31 

0,0017 

 

0,06 

0,5222 

 

0,41 

<0,001* 

 

1.0           

 

 

0,46 

<0,001* 

 

-0,04 

0,6937 

 

Rankin3 

meses 

 

IMC 

-0,51 

<0,001* 

 

0,06 
0,5721 

 

-0,50 

<0,001* 

 

0,19 
0,0550 

0,30 

0,0027 

 

-0,05 
0,6158 

0,18 

0,0631 

 

0,01 
0,8776 

0,45 

<0,001* 

 

-0,08 
0,3997 

0,46 

<0,001* 

 

-0,04 
0,6937 

1.0 

 

 

-0,05 
0,58 

-0,05 

0.582 

 

1.0 

*p<0,05 teste t de Student  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, que avaliou pacientes com AVC provenientes de um 

hospital público terciário, três meses após o evento, mais da metade dos pacientes 

acometidos por AVC apresentaram alteração no seu estado nutricional de acordo com o 

screenig MNA®, a maior parte destes pacientes não apresentaram sintomas de disfagia, 

porém é possível observar que os pacientes classificados no grupo como desnutridos 

tinham sintomas de disfagia após três meses. Foi possível ainda observar associações 

entre o uso de sonda nasoentérica (SNE) nos pacientes com pior estado nutricional e 

estes possuíam maior gravidade do AVC na admissão, tiveram maior tempo de 

internação, (noites no hospital) e possuíam pior capacidade funcional e pior cognição 

aos três meses. 

A maioria dos pacientes avaliados foi diagnosticada com AVC do tipo isquêmico 

(88,9%) e de fato, segundo a literatura, o AVC isquêmico é o tipo mais frequente de 

AVC, sendo responsável por 80% dos casos (QURESHI,2001). 

Na população avaliada neste estudo foi observado um predomínio de idosos, sendo a 

idade média dos pacientes avaliados de 63,5 anos. Essa característica da nossa casuística 

reflete a epidemiologia de AVC na população, sendo uma incidência que aumenta 

progressivamente com a idade (CABRAL et al., 2009;  FERRI et al., 2011), e mais 

prevalente na população idosa (DE CARVALHO, et al., 2011).  

A casuística de nosso estudo também foi composta predominantemente por homens 

(55,5%). Estudos tem observado também o predomínio de AVC em homens do que nas 

mulheres para ambos os tipos de AVC (APPELROS, STEGMAYR et al., 2009).  

Neste estudo foi possível constatar que não houve uma alta frequência de sintomas 

de disfagia após três meses do AVC. Segundo a literatura, poucos estudos se 

concentram em avaliar essas dificuldades na fase tardia do AVC sendo que a maioria 

avalia as dificuldades de deglutição durante a fase aguda. Também não há estudos que 

utilizem o protocolo EAT-10 nos pacientes pós-AVC na fase tardia. Segundo o estudo 

de Medin et al, (2011) que a avaliou as dificuldades de deglutição na fase aguda e após 

três meses, constatou-se que a maior parte dos pacientes apresentou dificuldades 

alimentares e na deglutição que persistiram após três meses.  
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É recorrente na literatura os autores afirmarem que sinais e sintomas de disfagia nos 

sujeitos pós-AVC apresentarem melhora na fase aguda e subaguda em média de tempo 

de 48 horas até 2 meses, e que sua detecção precoce evita riscos associados (RAMSEY, 

SMITHARD e KALRA 2003). 

Porém não se tem muitas pesquisas sobre a relação entres os distúrbios de 

deglutição e as condições nutricionais na fase tardia pós-AVC, portanto nosso estudo 

teve como objetivo investigar melhor esta relação na fase crônica. 

É importante frisar que o questionário EAT-10 é um instrumento de rastreio, mas 

segundo estudo de Rofes et al, (2014) mostrou alta capacidade de discriminação para 

triagem clínica com forte acurácia, comparados a avaliação clínica e instrumental, e é 

um instrumento de facil aplicação, rápido e que pode ser utilizado para identificar 

pacientes em risco que deverão ser melhor avaliados posteriromente. 

No presente estudo, de acordo com a classificação do estado nutricional utilizando o 

instrumento de triagem MNA®, observamos alteração nutricional em mais da metade 

dos pacientes avaliados (57,7%) sendo 37,2% classificados como risco de desnutrição e 

20,5% em desnutridos.  A prevalência de desnutrição em pacientes com AVC varia 

amplamente na literatura científica, dependendo do método utilizado na avaliação do 

estado nutricional e o período em que ela foi feita (FOLEY, MARTIN et al., 2009). 

Na literatura estudos indicam que pacientes com AVC tem um risco aumentado de 

desnutrição, e sua prevalência pode aumentar em até 50% em 2 a 3 meses segundo 

JAMES et al, (2005) apud ALMEIDA, (2007). Essa condição leva o paciente a um risco 

inerente pois segundo o estudo de Denis, (2000) apud Almeida (2007), os doentes pós-

AVC desnutridos apresentavam maior risco de morte ou dependência, 

comparativamente àqueles com estado nutricional normal. 

Cunha et al. (2006) em um estudo que tinha por objetivo analisar a ocorrência de 

desnutrição em pacientes idosos (acima de 60 anos), que apresentaram AVC, a partir do 

instrumento Mini Avaliação Nutricional (MNA®), encontrou uma porcentagem 

significativa de 46, 15% que apresentaram risco para o aparecimento de desnutrição. 

No estudo de Martineau  et al. (2005) o estado nutricional de pacientes internados 

em unidade de AVC agudo, a partir da avaliação de 73 pacientes na admissão, constatou 

que 19,2% deles estavam desnutridos e isso foi associado com o menor peso, maior 
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tempo de permanência no hospital, aumento de complicações, aumento da frequência de 

disfagia e alimentação enteral do que no grupo de pacientes com eutrofia. Apesar da 

avaliação ser realizada em momento diferente do nosso estudo,  ele corrobora com 

nossos achados. 

Em um estudo espanhol a fim de determinar a prevalência da desnutrição utilizando 

o MNA em um hospital de longa permanência para pacientes de diferentes etiologias 

incluindo Pós-AVC foi contatado que 66% dos pacientes estavam desnutridos, estes  

apresentaram maior grau de dependência, maior deteriorização cognitiva, maior 

prevalência de infecções urinárias e escaras em relação aos que apresentaram estado 

nutricional normal, e 49,9% destes apresentaram sintomas de disfagia medidos através 

do protocolo EAT-10. (Pla, et al, 2010) 

Segundo estudo de FINESTONE et al., (1995), com pacientes com AVC, verificou-

se que 49% dos pacientes estavam desnutridos na admissão, diminuindo para 19% após 

2 meses. Destes, 47% tinham disfagia, concluindo-se que a desnutrição estava mais 

presente nos pacientes disfágicos. Foi constatado que os fatores preditivos para 

desnutrição neste estudo foram uso de SNE, história de diabetes, pior AVC, perda de 

peso, pacientes sem cuidados por parte dos familiares e idade avançada. Porém não 

apresentaram desnutrição aqueles pacientes que utilizaram sonda na admissão e 

realizaram reabilitação em casa. Apesar da casuística pequena, os achados deste estudo 

também corroboram com o nosso. 

É importante frisar que em nosso estudo a pontuação do MNA® não se associou 

significativamente com a presença de sintomas de disfagia aos três meses, porém 

observamos que os pacientes desnutridos tiveram mais sintomas, o que corrobora com a 

literatura citada, mesmo estes estudos sendo realizados em pacientes na fase aguda ou 

sub-aguda, observa-se que essa relação pode persistir após três meses. 

Em nosso estudo foi possível observar que os pacientes que fizeram maior uso de 

sonda nasoentérica durante o período de admissão hospitalar, apresentaram-se com pior 

estado nutricional aos 3 meses. Nos casos em que os pacientes estão impossibilitados de 

ingerir alimentação por via oral e de deglutir a saliva, é indicado o suporte nutricional 

através do uso de sonda nasoenteral (SNE). 
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A SNE permite uma nutrição adequada, melhora a recuperação física, reduz o índice 

de aspiração traqueal JAMES et al., (2005) apud CAVALCANTE, ARAUJO, 

OLIVEIRA, (2014) porém segundo HORNER et al., (1988) apud CAVALCANTE, 

ARAUJO, OLIVEIRA, (2014) é apropriada por um curto período de tempo. 

Em um estudo da avaliação do estado nutricional de pacientes pós-AVC, 

comparando-se os pacientes dependentes e não-dependentes de nutrição enteral (tanto 

nasoentérica quanto gastrostomia) no momento da internação, duas e nove semanas 

após o evento, verificou-se que nesse período, os pacientes dos dois grupos desnutriram, 

tendo suas variáveis antropométricas e bioquímicas diminuídas. Os pacientes, com 

dependência de nutrição enteral, desnutriram mais do que os que não dependiam da 

nutrição enteral. Após uma semana e após duas semanas de internação, AXELSSON 

(1989) apud MUSSOI, (2006), verificou que 16% dos pacientes avaliados, estavam 

desnutridos no momento da admissão e esse número aumentou para 26% após uma 

semana, e 35% após duas semanas. Nesse estudo, o autor verificou também que a 

nutrição enteral não previne a desnutrição intra-hospitalar nos pacientes pós-AVC. 

 No presente estudo a gravidade do AVC foi medida pelo instrumento NHISS e 

constatou-se que a gravidade do AVC na admissão associou-se com a desnutrição aos 3 

meses. Recentemente os escores da escala NHISS tem sido utilizados como indicador 

de recuperação do AVC (ADAMS et al., 1999; BEZERRA, 2012 apud Nunes, 2016), 

preditor de prognóstico  de três meses (ADAMS et al., 1999 apud Nunes, 2016), como 

ferramenta de rastreio precoce de disfagia (BRAVATA et al., 2009 apud Nunes, 2016) e 

como medidor de gravidade e recuperação clínica (DeGRABA et al., 1999, 

TIRSCHWELL et al., 2002 apud Nunes, 2016).  

Os pacientes avaliados apresentaram pontuação na escala NIHSS de mediana 8 

(4-14) na admissão. Segundo Frankel et al. (2000) apud Nunes, (2016) considera-se que 

escores de zero a cinco apresentam um comprometimento neurológico leve, de seis a 13 

comprometimento moderado e escores acima de 14 comprometimento neurológico 

grave (FRANKEL et al., 2000; SCHLEGEL et al., 2003; CANEDA et al., 2006; 

CINCURA et al., 2009 apud Nunes , 2016). 

Em nosso estudo a gravidade inicial do AVC foi preditor independente para 

Desnutrição aos 3 meses, o que ocasiou o uso de sonda nasoentérica por estes pacientes 

que evoluiram para a alteração do seu estado nutricional a médio prazo, pois como 



31 
 

citado anteriormente, a nutrição enteral não previne a desnutrição intra-hospitalar nos 

pacientes pós-AVC e muitas vezes essa condição clinica pode persistir mesmo após 

meses.  

 É importante ressaltar que a alteração nutricional pré-existente especialmente 

nos pacientes mais velhos agravariam a condição clínica e recuperação destes pacientes. 

Segundo (MCWHIRTER & PENNINGTON, 1994 apud Ray et al, (2007) a subnutrição 

na pré-admissão é comum nestes pacientes uma vez que os pacientes com acidente 

vascular cerebral são freqüentemente idosos que podem ja estar com sua nutrição 

debilitada.  

A alteração nutrional causada pelo AVC pode ser explicada  pois o hipercatabolismo 

e elevado consumo visceral, como resposta ao stress nestes doentes, podem ser 

responsáveis pela desnutrição, reduzindo a imunidade celular, contribuindo para um 

pior prognóstico, após o AVC (OH et al, 2005; Wang, Zhu, Liu, 2002 apud Almeida, 

2007). Estudos abordam a importância de compensar o aumento dos requisitos 

nutricionais dos pacientes após um AVC, como aumento do consumo de energia e 

proteinas pois segundo a literatura em um estado hipermetabólico, Um aumento de 5% 

na taxa do metabolismo basal geralmente é observada nestes pacientes e persiste por  até 

2 meses (Gandy et al, 2006 apud Ray et al, 2007). 

Também devemos destacar que a desnutrição em AVC relaciona-se com uma 

menor capacidade funcional, maiores períodos de hospitalização e aumento de 

complicações (JAMES et al , 2005; National Stroke Foundation, 2005; Gariballa et 

al,1998 apud Almeida, 2007) o que corrobora com nosso estudo onde os pacientes com 

alteração nutricional que tiveram maior gravidade inicial do AVC e fizeram uso de 

sonda nasoenterica na admissão passaram mais noites no hospital e sua capacidade 

funcional aos 3 meses foi pior em relação aos que não estavam desnutridos. 

É amplamente relatado na literatura que a desnutrição está associada a um 

aumento de tempo de permanência hospitalar (Braunschweig, Gomez, Sheean, 2000 

apud Barker et al, 2011; Kruizenga et al, 2005 apud Barker et al, 2011)  Um estudo 

analisou pacientes adultos internados por mais de 7 dias e examinou o impacto que o 

declínio nutricional teve nos resultados, Os resultados mostraram que os pacientes que 

foram admitidos com algum grau de desnutrição e os pacientes que sofreram um 

declínio no estado nutricional durante a admissão tiveram estadias hospitalares 
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significativamente mais longas (em média 4 dias), em nosso estudo a média de tempo 

de hospitalização foi contada por noites em que o paciente esteve hospitalizado onde a 

média foi de 14,9 dias para os pacientes desnutridos, sendo menor naqueles que não 

apresentaram desnutrição aos 3 meses. Da mesma forma, um estudo realizado na 

Austrália encontrou uma diferença significativamente maior de 5 dias entre o  os 

pacientes desnutridos e bem nutridos, o que se aproxima dos dados encontrados no 

nosso estudo (Barker et al, 2011). 

Em relação à capacidade funcional a gravidade inicial do AVC é associada a 

maior comprometimento motor, e consequentemente a maior incapacidade funcional, 

também pode ser ocasionada pelo fato de que a mobilidade reduzida, diminui a síntese 

de proteínas dos músculos, resultando na redução de força muscular. (WESTERGREN, 

2008). Segundo o estudo da FOOD Trial Colaboration, (2003) o estado nutricional 

inicial atua como preditor independente para pacientes com capacidade reduzida a longo 

prazo. Além disso, o comprometimento cognitivo pode limitar a habilidade do paciente 

em realizar as atividades de vidas diárias, e portanto essa condição se associa com 

menor capacidade funcional (Corrigan et al, 2011), como foi observado em nosso 

estudo. 

Neste estudo os pacientes foram avaliados quanto a seu estado nutrional apenas 

aos 3 meses utilizando o screenig MNA. Durante a admissão foi utilizado o calculo do 

IMC (indice de massa corporal) para diagnóstico do estado nutricional na Admissão. Na 

literatura não há consenso de uma definição universal de desnutrição e também de um 

método padrão-ouro para seu diagnóstico. A falta de uma definição amplamente aceita, 

que reflita adequadamente a fisiopatologia da desnutrição e suas consequências, impede 

um diagnóstico adequado da desnutrição e intervenções adequadas (MEIJERS et al., 

2010 apud Kami, 2014). 

Para diagnóstico do estado nutricional segundo o IMC, utilizou-se a 

classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (WHO,2008) 

A avaliação do estado nutricional na admissão segundo o IMC identificou que 

pacientes dos grupos desnutridos, riscos e normais apresentavam sobrepeso no 

momento da admissão, sendo a média do IMC dos pacientes normais aumentada em 

relação aos outros grupos. Segundo alguns estudos, isoladamente esta medida possui 

limitação para identificar pacientes em risco nutricional em pacientes hospitalizados 
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(KYLE et al., 2006; ALMEIDA et al., 2011 apud Kami, 2014), pois não considera as 

condições clínicas que podem influenciar a fisiologia dos tecidos. O sobrepeso em 

adulto é classificado, segundo a OMS, quando o valor do IMC for igual ou maior que 

25 Kg/m2. Entretanto, principalmente na população idosa que tenha IMC entre 23 e 27 

kg/m² isso favorece o prognóstico dos mesmos. Pacientes idosos com IMC inferior a 22 

Kg/m² apresentam risco de mortalidade maior (KYLE et al., 2006 apud Kami,2014) 

Porém a avaliação nutricional utilizando IMC não é suficiente para determinar a 

taxa de desnutrição, e isto se torna uma limitação neste estudo. Segundo (RYU, KIM, 

2010 apud Kami, 2014) é necessária a associação de outros métodos para avaliar o 

estado nutricional do paciente. 

Em nosso estudo a média de idade caracterizou uma amostra cujo maior numero 

de pacientes é idoso. Outro fator a ser considerado é que no paciente idoso há fatores 

associados que apenas o calculo do IMC não consegue mensurar seu real estado 

nutricional como decréscimo de estatura, aumento de tecido adiposo, redução da massa 

magra e da quantidade de água no organismo (Menezes, Marucci, 2005 apud Fidelix, 

Santana, Gomes, 2013).  

 Por isso é importante realizar estudos com pacientes acometidos com AVC tanto 

no momento da Admissão hospitalar quanto em médio prazo a fim de se estudar mais 

profundamente o estado nutricional e impacto que o mesmo realiza nesta população 

para descobrir se fatores como efeito de dietas, uso de suplementação, uso de terapia 

enteral, influencia dos micro e macronutrientes e definição da composição corporea, 

influenciam em seu desfecho clínico e apartir disso, identificar e compreender os fatores 

que causam desnutrição para definir qual o melhor tratamento e quanto tempo ele pode 

ser empregado. Além disso, estudos futuros devem ser realizados para se conhecer quais 

são a melhores evidências na conjuntura do manejo nutricional e de segurança na 

deglutição no paciente com  acidente vascular cerebral.  
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6.  CONCLUSÕES 

 

 

1. Os pacientes Desnutridos e sob Risco de Desnutrição fizeram maior uso de 

Sonda Nasoentérica (SNE) do que o grupo normal e a capacidade funcional foi 

pior nesses dois grupos nos três meses pós-AVC. 

 

2. Os pacientes que possuíam alteração cognitiva piores pontuações avaliada 

através do protocolo MEEM tinham maior incapacidade funcional aos 3 meses 

 

 

3. Os pacientes com pior estado nutricional aos 3 meses possuíam maior gravidade 

do AVC na admissão, tiveram maior tempo de internação, (noites no hospital) e 

possuíam pior capacidade funcional e pior cognição aos 3 meses 

 

4. A gravidade do AVC na admissão hospitalar foi fator preditivo independente de 

desnutrição nesta população 
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8. ANEXOS  

 

Anexo I. National Institutes of Health Stroke Scale (NHISS) 
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Anexo II. Escala de Rankin modificada 
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Anexo III. Mini Exame do Estado Mental(MEEM) 
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Anexo IV.  Escala Eating Assessment Tool (EAT-10) 
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Anexo V: Mini Nutritional Assessment (MNA®) 
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ANEXO VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

               TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________ 

Consentimento formal de participação no estudo intitulado: “Estado Nutricional e 

Dificuldades de Deglutição em pacientes com Acidente Vascular Encefálico após 3 

meses do  ictus” 

____________________________________________________________________ 

Pesquisadora Responsável: Rafaela Silveira Santos 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Oliveira Dantas  

Pesquisadore colaborador: Prof. Dr. Octávio Marques Pontes-Neto 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Estado 

Nutrional e Dificuldades de Deglutição em pacientes com Acidente Vascular Encefálico 

após 3 meses do ictus”. Estamos realizando esta pesquisa para entender melhor sobre o 

desenvolvimento do estado nutricional e das dificuldades na deglutição (disfagia) e a 

recuperação do paciente após o AVE (“derrame”).  

Antes de você decidir se vai participar do estudo, é importante que você entenda 

porque estamos fazendo esta pesquisa e o que ela vai envolver. Por gentileza, leia este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e peça à pesquisadora que explique 

qualquer questão que você não entenda.  

Você pode recusar participar deste estudo de pesquisa sem qualquer penalidade 

ou perda de benefícios. Como a participação é voluntária, se você decidir que vai 

participar, por favor, assine este Termo. Uma segunda via deste termo também será 

dada a você.  

 

Esclarecimento Geral:  

Disfagia é um quadro clínico que se caracteriza por dificuldades de engolir o 

alimento e é freqüenteem pacientes que sofreram um AVC (“derrame”). Essas 

dificuldades para engolir podem fazer com que o alimento, ao invés de ir para o 

estômago, vá para o pulmão, levando a pneumonias. Devido a isso, a disfagia é uma das 

principais causas de morte após o AVC. Apesar da alta mortalidade, os mecanismos de 

desenvolvimento da disfagia a as formas de recuperação do paciente após o AVC ainda 

são pouco conhecidos. Por estas razões, estamos realizando este estudo para 

compreender melhor a evolução da disfagia após o AVC. 

 

Explicação dos procedimentos:  

 É muito importante também sabermos se você apresenta dificuldades para 

engolir e se a maneira como você está engolindo após o AVC (derrame) está 

interferindo no seu peso e na sua qualidade de vida. Desta forma, você precisará 

responder alguns questionários com perguntas sobre a sua alimentação e peso e sobre 

sua qualidade de vida. O tempo aproximado para responder estes questionários é de 20 

minutos. Caso você se sinta cansado(a) ou desconfortável para responder algumas das 

perguntas, o questionário será interrompido.  

Os benefícios da sua participação nesta pesquisa se limitam à possibilidade de 

identificar alterações no momento em que você engole. Caso seja constatado a presença 

de dificuldades de deglutição durante as avaliações, você será encaminhado(a) pelos 
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responsáveis pela pesquisa, se considerar oportuno, ao serviço de Fonoaudiologia do 

mesmo hospital, para intervenção. Além disso, os resultados obtidos pelos 

pesquisadores responsáveis auxiliarão no maior conhecimento a respeito da disfagia, 

contribuindo também para o valor diagnóstico da mesma.  

Garantimos que quaisquer dúvidas que surjam antes, durante ou posteriormente 

aos procedimentos desta pesquisa serão devidamente esclarecidas.  

Você poderá retirar o consentimento em participar desta pesquisa, a qualquer momento, 

sem penalidade ou perda de benefícios.   

 Portanto, assine esse termo caso você concorde em participar desta pesquisa e 

tem o conhecimento de que não será submetido a nenhum tipo de procedimento sem seu 

consentimento prévio. E caso ocorra algum dano decorrente na sua participação no 

estudo, terá direito a indenização conforme leis vigentes no país. A sua participação 

neste estudo é voluntária, sendo seu direito interromper a participação, a qualquer 

momento, sem qualquer questionamento ou prejuízo a sua pessoa. Concordando em 

assinar esse termo, você também estará ciente que o pesquisador tem o direito de excluir 

seus dados no caso de abandono do estudo, coleta incompleta ou conduta inadequada 

durante o período de coleta. As informações obtidas nesta pesquisa não serão associadas 

a sua identidade e não poderão ser consultadas por pessoas que não sejam da área, sem 

sua autorização oficial. Estas informações poderão ser utilizadas para fins estatísticos ou 

científicos, e serão resguardados a total privacidade e anonimato. Os responsáveis pelo 

estudo explicaram todos os riscos envolvidos, a necessidade da pesquisa e se 

prontificaram a responder todas as questões sobre o estudo e é seu direito manter uma 

via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado e rubricado em todas as 

páginas. 

Se você tiver quaisquer dúvidas e quiser mais informações sobre seus direitos 

como participante da pesquisa ou sobre os aspectos éticos do estudo, você deve ligar 

para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Av. Bandeirantes, 3900, Campus 

Universitário, Monte Alegre, Sub-solo, Ribeirão Preto/SP, CEP:14048-900, Brasil.(16) 

3602-2228 de segunda a sexta-feira das 8:00hs ás 17:00hs. 

Para questões e/ou dúvidas relacionadas a este estudo, contate: Rafaela Silveira 

Santos cujo telefone para contato tanto em horário comercial quanto não comercial é 

(16) 9 81617270 e seu e-mail é rafaela.silveira@hotmail.com 

 

 

Participante ou Responsável legal:____________________________________ 

Assinatura:__________________________________________ Data: __/__/__ 

Pesquisador: _____________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________ Data: __/__/__ 
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ANEXO VII- Aprovação do Comitê de Ética 

 
 

 

 
 

 

 

 




