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RESUMO 

 
 
Brito CMM.  Perfil de risco de perda óssea em pacientes hemiplégicos 
crônicos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2009. 77p. 
 
INTRODUÇÃO: A perda óssea acelerada é uma das reconhecidas 
complicações da hemiplegia pós-acidente vascular encefálico (AVE), 
mas pouco se sabe sobre o ritmo de perda na fase crônica e seus 
determinantes.  O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução tardia 
da densidade mineral óssea (DMO) em pacientes hemiplégicos 
crônicos, bem como identificar possíveis fatores associados. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo longitudinal envolvendo 
pacientes ambulatoriais com hemiplegia há mais de 12 meses.  
Pacientes com doenças e outras condições associadas à perda óssea 
foram excluídos.  Avaliações clínica e densitométrica foram realizadas 
no início e após aproximadamente 16 meses, e foram analisados 
fatores de risco para perda óssea.  RESULTADOS: Cinquenta e sete 
pacientes foram estudados, sendo 40 do sexo masculino, com média 
de 59,3 anos e tempo médio de hemiplegia de 33,4 meses.  Ao 
comparar os hemicorpos acometido e não acometido, foi observada 
perda óssea mais acentuada em antebraço acometido (p=0,001), mas 
não em fêmur acometido.  Foi observada perda óssea significativa em 
56% dos pacientes em antebraço e 22,6% em fêmur, no lado 
acometido.  Maior tempo de AVE foi protetor para a perda óssea em 
antebraço (OR = 0,96, IC 95%: 0,92 – 0,99; p=0,015), e o uso de 
anticoagulantes e/ou anticonvulsivantes (OR = 5,83, IC 95%:1,25 – 
27,3; p=0,025) e espasticidade moderada/intensa (OR = 8,29, IC 
95%:1,10 – 62,4; p=0,040) foram determinantes para perda óssea em 
fêmur. CONCLUSÕES: O presente estudo evidenciou que a perda 
óssea é comum e frequente em antebraço acometido em pacientes 
com hemiplegia crônica, com tendência à estabilização da perda com 
o passar do tempo.  Espasticidade mais intensa e uso de 
anticoagulantes e/ou anticonvulsivantes foram associados à perda 
óssea em fêmur.  Estes achados indicam que pacientes hemiplégicos 
crônicos devem ser monitorados e tratados para perda óssea, com 
atenção para os determinantes identificados, e que o membro 
superior acometido deve ser incluído na avaliação da DMO. 
 
Descritores: Acidente Vascular Cerebral. Densidade Mineral Óssea. 
Hemiplegia. Osteoporose. Reabilitação. 
 

 



 
 
 

 

SUMMARY 

 
Brito CMM.  Risk profile of bone loss in chronic hemiplegic patients 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2009. 77p. 
 
INTRODUCTION: Accelerated bone loss is a well-known early 
complication of hemiplegia. However, less is known about chronic-
phase bone loss and its determinants.  The objective of this study was 
to evaluate long-term changes in bone mineral density (BMD) in 
chronic hemiplegic patients, and investigate possible related factors.  
METHODS: A longitudinal study involving chronic stroke-related 
hemiplegic patients was conducted.  Clinical and densitometric 
evaluations were performed at baseline and after approximately 16 
months, and risk factors for bone loss were analyzed. RESULTS: Fifty-
seven patients were studied (40 males) with a mean of 59.3 years and 
with mean time since hemiplegia of 33.4 months. Decrease in BMD 
was more pronounced in affected forearms compared to the non-
affected forearms (p=0.001).  No difference was found between 
affected and non-affected femurs.  Bone loss was observed in 56% of 
the affected forearms and 22.6% of the affected femurs.  Longer time 
since stroke was protective for bone loss in the forearm (OR = 0.96, 
95% CI: 0.92 – 0.99; p=0.015), and the use of 
anticoagulation/antiepileptic drugs (OR = 5.83, 95% CI: 1.25 – 27.3; 
p=0.025) and moderate/severe spasticity (OR = 8.29, 95% CI: 1.10 –
62.4; p=0.040) were associated to bone loss in the femur. 
CONCLUSIONS:  Bone loss is common and more frequent in the 
affected forearm in chronic hemiplegic patients with tendency to 
stabilize over time.  Greater spasticity and use of anticoagulation 
and/or antiepileptic drugs were proved to be associated with bone loss 
at the femur.  Our findings indicate that chronic hemiplegic patients 
should be monitored and treated for bone loss, with attention to the 
identified determinants, and that the upper paretic limb should be 
included in BMD evaluation. 
 
Descriptors: Bone Density. Cerebrovascular Accident. Hemiplegia. 
Osteoporosis. Rehabilitation. Stroke.  
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O acidente vascular encefálico (AVE) constitui a principal causa de 

óbitos e incapacidade em adultos no Brasil (Mansur et al. 2003; Camargo et 

al., 2005).  Dados atuais do American Heart Association relatam a ocorrência 

de cerca de 795.000 casos novos ao ano e a existência de 6.500.000 

sobreviventes nos Estados Unidos da América (American Heart Association, 

2009).  O AVE resulta em incapacidade em mais de 50% dos casos e, entre 

as possíveis sequelas, a hemiplegia, caracterizada pela perda de força no 

hemicorpo contralateral à lesão encefálica. 

Segundo o Consenso Brasileiro de Osteoporose de 2002, a 

osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição 

da densidade mineral óssea (DMO), com deterioração da microarquitetura 

óssea, levando a um aumento da fragilidade esquelética e do risco de 

fraturas (Pinto Neto et al., 2002).  Em 1994, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) classificou a osteoporose em mulheres de raça branca na pós-

menopausa, considerando os valores de densidade óssea (World Health 

Organization, 1994).  Definiu-se, então, para este grupo, osteoporose como 

a condição clínica na qual existe redução significativa da massa óssea além 

de 2,5 desvios-padrão (DP) quando comparada, através de densitometria 

óssea (DO), com o adulto jovem (T–score).  E, osteopenia quando a redução 

óssea se situa entre -1,0 e -2,5 DP. 

Os critérios da OMS não devem ser utilizados para mulheres pré- 

menopausa e para homens abaixo de 50 anos, salvo na presença de fatores 

de risco para osteoporose.  Segundo a Sociedade Brasileira de 

Densitometria Clínica, para valores de DMO que se situem abaixo de -2,0 
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DP em relação aos indivíduos da mesma faixa etária e etnia (Z–score ≤ -2,0 

DP), o termo “DMO abaixo da faixa esperada para a idade" deve ser 

preferencialmente utilizado para estes grupos (mulheres pré-menopausa e 

homens abaixo de 50 anos). 

A osteoporose associada ao desuso e ao imobilismo, decorrente da 

perda de forças biomecânicas e do efeito piezoelétrico sobre os ossos, foi 

primeiramente descrita por Albright et al., em 1941.  Mas, no caso da perda 

óssea associada a déficits advindos de lesões neurológicas, sejam estas 

encefálicas, medulares ou periféricas, há evidências de que a perda óssea 

não decorra apenas do desuso, mas sim de inúmeros fatores 

neurovasculares, moleculares e metabólicos desencadeados pela lesão 

neurológica, sendo muitas vezes utilizada a denominação “osteoporose 

neurogênica” em algumas publicações (van Ouwenaller et al.,1989; Brito et 

al., 2002; Brito e Battistella, 2004; Brito et al., 2005). 

Há décadas, a perda óssea é reconhecida como uma das 

complicações da hemiplegia sequelar ao AVE (Wing e Leavitt, 1966; 

Hodkinson e Brain, 1967; Panin, 1971; Denham, 1973), mas na prática 

clínica é muitas vezes relegada a segundo plano frente a outras 

complicações associadas a esta condição.  Com o advento da chegada de 

novas drogas inibidoras da reabsorção óssea na década de 90, e os 

resultados positivos advindos de sua utilização, a atenção à necessidade de 

intervenção para a redução da perda óssea impulsionaram novos estudos 

(Iwamoto et al., 1999; Sato, 2000; Takata e Yasui, 2001; Ikai et al., 2001; 

Yavuzer et al., 2002; Poole et al., 2002; Sato et al., 2003). 
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Estudos com a avaliação da DMO evidenciam diferença significativa 

entre o dimídio parético e o dimídio não-parético de indivíduos com 

hemiplegia, com maior perda no hemicorpo parético (Takamoto et al., 1995; 

Del Puente et al., 1996).  

Um estudo evidenciou que a perda óssea no colo femoral do 

hemicorpo parético, ao longo do primeiro ano pós-AVE, pode chegar a 14% 

(Jorgensen et al., 2000), quando a perda fisiológica se situa em torno de 1 a 

3% na dependência do sexo e faixa etária.  Este mesmo estudo comparou a 

intensidade de perda óssea entre pacientes que evoluíram com recuperação 

da capacidade de deambulação, em até 2 meses pós-AVE, e aqueles que 

mantiveram-se dependentes de cadeira de rodas para locomoção.   A perda 

óssea femoral média no hemicorpo parético de pacientes deambuladores ao 

longo do primeiro ano foi de 8%, e daqueles dependentes de cadeira de 

rodas foi de 13%, no mesmo período. 

Perdas ainda mais acentuadas são observadas no membro superior 

parético.  Ao longo do primeiro ano após AVE, a perda óssea em porção 

proximal do úmero se situa em torno de 17,4%, segundo Ramnemark et al. 

(1999).  

E, como consequência da perda óssea acelerada, a elevação do risco 

de fraturas.  O risco relativo de fratura de quadril em pacientes com sequela 

de AVE é duas a quatro vezes superior ao da população geral (Ramnemark 

et al., 1998), e a fratura ocorre no lado hemiplégico em praticamente a 

totalidade dos casos (Mulley e Espley, 1979; Chiu et al., 1992).  A tendência 

de queda para o lado hemiplégico corrobora para esta estatística, mas a 
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redução da DMO no lado hemiplégico é determinante (Cummings et al., 

1993; De Laet et al., 1998).  Em adição ao frequente comprometimento 

motor, pacientes com sequela de AVE podem apresentar déficits cognitivo e 

sensorial, assim como transtornos psico-afetivos, que elevam a 

predisposição a quedas (Jorgensen et al., 2002).  As fraturas, especialmente 

as de quadril, apresentam alta morbidade e mortalidade, e, portanto, 

resultam em maior sofrimento dos pacientes e de seus cuidadores e em 

maior demanda assistencial (Liu et al., 1999; Myint et al., 2007).     

Apesar de toda a evidência disponível na literatura, na prática clínica 

dá-se pouca atenção a esta reconhecida complicação das hemiplegias, e 

não há recomendação precisa relativa à investigação e ao seguimento de 

avaliação da DMO neste grupo de pacientes.  Mais além, os questionários 

de avaliação de risco de osteoporose e fraturas disponíveis não levam em 

consideração as paralisias segmentares (ex. hemiplegias, paraplegias e 

tetraplegias), condições estas associadas à perda óssea significativa, e os 

Consensos Nacionais e Internacionais em Osteoporose não costumam 

destacar esta importante condição associada à perda óssea significativa.   

Os estudos envolvendo pacientes em fase crônica de hemiplegia 

ainda são escassos.  A maioria dos estudos envolve pacientes com até 1 

ano de AVE, e aqueles que envolvem pacientes crônicos e possíveis 

determinantes de perda óssea são transversais (Denham et al., 1971; 

Hamdy et al., 1993; Del Puente et al., 1996; Iwamoto et al., 1999; Sahin et 

al., 2001; Worthen et al., 2005; Pang et al., 2007).  Conforme constatado por 

Beaupre e Lew (2006), há carência de estudos longitudinais que avaliem o 
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ritmo de perda óssea e seus determinantes em pacientes hemiplégicos 

crônicos.  

O maior conhecimento destes aspectos é de grande valia para a 

melhoria do cuidado relativo à prevenção e ao tratamento de perda óssea e 

de fraturas nesta população.  
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2. OBJETIVOS 
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Os objetivos deste estudo foram: (1) avaliar a evolução da DMO em 

hemicorpo acometido e não-acometido de pacientes com hemiplegia crônica 

e (2) investigar possíveis fatores associados à maior perda óssea nesta 

população.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 METABOLISMO ÓSSEO PÓS-HEMIPLEGIA  

 

Os estudos de avaliação do metabolismo ósseo de pacientes 

hemiplégicos envolvem, sobretudo, pacientes com até 1 ano de lesão 

encefálica.  Van Ouwenaller et al. (1989) estudaram 36 pacientes 

hemiplégicos, 26 por AVE e 10 por traumatismo crânio-encefálico.  Os 

autores observaram o aumento de marcadores bioquímicos de reabsorção 

óssea, tanto do cálcio e fósforo séricos quanto da hidroxiprolina urinária, 

durante o primeiro mês de lesão, com níveis significativamente mais 

elevados nos pacientes mais jovens, com redução progressiva ao longo dos 

primeiros 6 meses, com tendência à normalização após 12 meses.  Há relato 

de que em um grupo de pacientes hemiplégicos com em média 4,6 anos de 

lesão os níveis dos marcadores de reabsorção sejam normais (Sato et al., 

1998c). 

Outros estudos demonstraram uma possível associação entre a 

deficiência de vitamina D e a intensidade de perda óssea (Sato et al., 1996; 

Sato et al., 2001).  Sato et al. (1996) compararam os níveis séricos de 25-

hidroxi-vitamina D entre 87 pacientes hemiplégicos e 28 controles.  Além da 

investigação laboratorial, ambos grupos foram submetidos à radiografia de 

mãos e a questionários para avaliação de exposição solar e consumo 

dietético de vitamina D. Os pacientes hemiplégicos apresentaram níveis 

significativamente inferiores de 25-hidroxi-vitamina D, quando comparados 

ao grupo controle, sendo que 72% dos hemiplégicos apresentavam níveis 

abaixo dos recomendados e 89% foram considerados privados de exposição 
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solar.  Níveis de 25-hidroxi-vitamina D abaixo de 10ng/ml foram 

considerados deficientes, entre 10 e 20ng/ml foram considerados 

insuficientes e acima de 20ng/ml suficientes.  No grupo de pacientes 

hemiplégicos, 82% dos pacientes internados em reabilitação e 64% 

daqueles em reabilitação ambulatorial apresentaram níveis insuficientes, e 

31% dos pacientes internados e 16% dos ambulatoriais apresentaram níveis 

deficientes.  Sato et al. (2001) também observaram que a deficiência de 

vitamina D é frequente em idosos institucionalizados com sequela de AVE. 

Acredita-se que o aumento do cálcio sérico levaria à supressão do 

paratormônio (PTH) e à redução da hidroxilação renal da 25-hidroxi-vitamina 

em 1-25 dihidroxi-vitamina D e redução da absorção de cálcio e, então, a um 

aumento secundário dos níveis de PTH, mas esta associação não é 

consensual.  Há estudos que evidenciam o aumento secundário do PTH não 

só em pacientes hemiplégicos (Sato et al., 1996; Fujimatsu, 1998), mas 

também em idosos institucionalizados (Gloth et al., 1995), em pacientes com 

Esclerose Lateral Amiotrófica (Sato et al., 1997a), Doença de Parkinson 

(Sato et al., 1997b) e Doença de Alzheimer (Sato et al., 1998a).  No entanto, 

este mesmo grupo de autores não observou uma associação tão evidente de 

aumento secundário de PTH em outros dois estudos com pacientes 

hemiplégicos (Sato et al., 1998b; Sato et al., 1999a).  

Há muitos estudos com avaliação do metabolismo ósseo após a 

ocorrência de paraplegia e tetraplegia por lesão medular que demonstram 

algumas evidências comuns àquelas obtidas em pacientes hemiplégicos.  A 

elevação de marcadores de reabsorção, com valores superiores em 
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pacientes jovens, também é observada em pacientes com paraplegia e 

tetraplegia decorrentes de lesão medular, sendo que os marcadores e a 

perda óssea são significativamente mais elevados em tetraplégicos jovens 

do sexo masculino (Naftchi et al., 1980; Demirel et al., 1998). 

Cabe ressaltar, no entanto, que há particularidades, uma vez que a 

população característica de pacientes hemiplégicos é mais idosa que a de 

pacientes lesados medulares e que os padrões de acometimento e de 

sequelas são distintos entre estas duas populações.  Até o momento, 

acredita-se que estas diferenças (faixa etária e padrão de acometimento) 

expliquem o fato de que alguns marcadores de reabsorção óssea, como a 

piridolina e o telopeptídeo do colágeno tipo I, encontrem-se 

significativamente mais elevados em pacientes com lesão medular em 

comparação aos pacientes com hemiplegia.  Em pacientes hemiplégicos, foi 

também observado aumento do telopeptídeo, ainda que menos significativo, 

que parece se normalizar após 12 meses, mas não há estudos longitudinais 

de seguimento de fase crônica (Sato et. al., 1999b).   
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3.2 PERDA ÓSSEA PÓS-HEMIPLEGIA 

 

Como também ocorre com os estudos que avaliam o metabolismo 

ósseo pós-hemiplegia, grande parte dos estudos que avaliam a perda óssea 

envolvem pacientes com até um ano de hemiplegia, período considerado 

como o de maior perda óssea associada ao AVE.    

Na década de 70, foram publicados três estudos observacionais 

transversais de interesse.  O primeiro estudo, em 1971, avaliou a espessura 

cortical de ossos de membro superior (úmero, rádio e terceiro metacarpo) de 

25 pacientes com hemiplegia há mais de 6 meses, sendo observada 

redução significativa da espessura cortical no membro superior 

comprometido em comparação ao não comprometido (Panin et al., 1971).  

Outro estudo avaliou a perda óssea de pacientes hemiplégicos com o uso de 

radiografia de mãos (metacarpos) (Denham, 1973).  Trinta e três pacientes 

foram avaliados, seis homens com média de idade de 75 anos e 27 

mulheres com média de idade de 77 anos, dos quais 22 agudos e 11 

crônicos.  Foi também medida a força de preensão.  Foi observada perda 

óssea significativa no lado hemiplégico e observada associação entre a 

intensidade de perda e o tempo de lesão, com comportamento semelhante 

em homens e mulheres.  No entanto, não foi observada associação entre a 

intensidade de perda e o grau de força de preensão.  O terceiro estudo 

avaliou a DMO distal do rádio com o uso da DO pela técnica de emissão 

única de raio-X de 42 pacientes hemiplégicos (Naftchi et al., 1975), com 

evidência de perda significativa no lado acometido. 



 14

 

O efeito da hemiplegia sobre a massa óssea e a composição corpórea 

foi estudado por Iversen et al. (1989), com o uso da DO de corpo inteiro em 

15 pacientes hemiplégicos.  Sete mulheres e 8 homens, com média de idade 

de 62,5 anos e AVE há 6 a 9 meses (tempo médio de AVE de 29,1 

semanas), foram estudados.  Ao comparar a DMO entre o hemicorpo 

parético e o contralateral foi observada uma perda significativa no hemicorpo 

comprometido, 10% superior no membro superior e 4% no membro inferior.  

Foi também observado menor conteúdo de massa magra e maior de gordura 

no hemicorpo comprometido, sobretudo em membro superior.  

O predomínio de perda de massa óssea no membro superior foi 

também observado em outros estudos subsequentes.  O padrão de perda 

óssea foi avaliado em pacientes em fase subaguda pós-AVE com hemiplegia 

por Liu et al. (1999).  Inicialmente, foram avaliados 104 pacientes de ambos 

sexos, sendo excluídos pacientes com dupla hemiplegia, ataxia e em uso de 

fármacos que interferem com o metabolismo ósseo.  Os pacientes foram 

submetidos à DO, pela técnica de dupla emissão de fontes de raio-X (DXA), 

antes e após 3 meses de reabilitação.   Foram avaliados 69 homens e 35 

mulheres, com idades entre 36 e 83 anos, sendo 22 (62,9%)  mulheres pós-

menopausadas, com tempo pós-menopausa entre 1 e 27 anos.  Quarenta e 

quatro pacientes apresentaram acidente vascular hemorrágico e 60 

pacientes acidente vascular isquêmico.  O tempo médio de lesão foi de 83 

dias (de 29 a 273 dias).  Todos os pacientes foram submetidos a terapias de 

reabilitação, cinco vezes por semana, que incluíram fisioterapia e terapia 

ocupacional, e fonoterapia e terapia cognitiva, se necessário.   Dados 



 15

 

completos,  com segunda DO, foram obtidos de 80 pacientes (76,9%).  Ao 

comparar a DMO entre os hemicorpos acometido e não-acometidos, foi 

evidenciada perda óssea mais acentuada no hemicorpo acometido, já à 

admissão, em todos os segmentos avaliados (úmero proximal, rádio distal, 

colo femoral e calcâneo), com exceção da DMO total do membro inferior.  A 

relação da DMO em hemicorpo acometido/hemicorpo não acometido foi de 

88,3% ± 12,9% à admissão, e 79,6% ± 13,1%, após 3 meses,  sendo a 

relação menor na região umeral.  As perdas de DMO em relação à admissão 

foram significativas em todos os segmentos, com exceção do rádio e da 

DMO total de membro superior e inferior do hemicorpo não-acometido.  

A evidência de perda óssea preponderante em membro superior e, 

sobretudo, na região umeral do hemicorpo acometido foi também observada 

por Iversen et al. (1989) e Hamdy et al. (1993).  Este achado também foi 

obtido em um estudo longitudinal realizado por Ramnemark et al. (1999) que 

avaliou a DMO e a funcionalidade de 24 pacientes hemiplégicos ao longo do 

primeiro ano pós-AVE, com medidas 1, 4, 7 e 12 meses pós-AVE.  Foram 

incluídos apenas pacientes com DMO inicial normal para a sua faixa etária.  

Foi observada perda óssea significativa em todos os segmentos, com 

exceção do crânio e da coluna, com perda óssea mais significativa em 

úmero acometido (-17,4%, p<0,001) e fêmur proximal (-12,2%, p<0,01). 

Para avaliar o padrão de acometimento ósseo em pacientes agudos e 

crônicos, Sahin et al. (2001) compararam 30 pacientes com até 20 dias de 

AVE com 30 pacientes com mais de 6 meses de lesão.  Foram comparados 

quanto ao padrão de perda óssea, considerando o grau de 
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comprometimento motor, espasticidade e comprometimento funcional.  

Observaram que, na fase aguda, não foi detectada diferença significativa 

entre o hemicorpo acometido e o não-acometido, diferentemente do 

observado nos pacientes crônicos.  Os autores não conseguiram detectar 

influência significativa do acometimento motor, funcional ou do grau de 

espasticidade sobre o padrão de perda óssea.   

 Há ainda um relato de caso de um paciente do sexo masculino que 

apresentou perda óssea significativa, nos 3 anos que se seguiram ao AVE, 

independentemente do uso de bisfosfonatos, com perda óssea de 21,6% no 

fêmur de membro inferior hemiplégico.  O paciente foi submetido à ampla 

investigação para osteoporose secundária e nenhuma outra causa foi 

encontrada (Poole et al., 2005). 
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3.3 DETERMINANTES DE PERDA ÓSSEA PÓS-HEMIPLEGIA 

 

Com o objetivo de avaliar possíveis fatores determinantes de perda 

óssea em pacientes hemiplégicos, Del Puente et al. (1996) avaliaram 48 

pacientes com hemiplegia decorrente de AVE.  Foram excluídos pacientes 

com mais de 48 meses de AVE, uso de fármacos que pudessem influir no 

metabolismo ósseo e impossibilidade de posicionamento adequado para a 

realização da densitometria óssea.  Foram incluídos 31 homens, com média 

de idade de 59,0 anos e 17 mulheres pós-menopausadas, com média de 

idade de 64,6 anos e tempo médio de menopausa de 14,9 anos, com tempo 

médio de lesão de 10,9 meses para homens e de 7,8 meses para mulheres.  

Todos os pacientes foram avaliados quanto à espasticidade (Escala de 

Ashworth) e à funcionalidade (Escore de Capacidade de Membros Inferiores 

de Lindmark e Harmin), e foram submetidos à densitometria óssea pela 

técnica de DXA.   Foi observada associação positiva entre a intensidade de 

perda óssea e o tempo de imobilismo e, no sexo feminino, com o tempo pós-

menopausa.  Não foi observada associação com o grau de espasticidade, 

com o escore funcional ou com índices antropométricos.    

Ramnemark et al. (1999) também não observaram influência de 

fatores antropométricos no padrão de perda óssea de pacientes 

hemiplégicos.  Para avaliar a possível influência destes fatores, 

correlacionou os valores de densidade mineral óssea de 24 pacientes com 

dados de composição corpórea obtidos com a densitometria óssea de corpo 
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inteiro, que fornece dados relativos à massa magra e gordura corporais, ao 

longo de 12 meses pós-AVE.   

Outro estudo observacional transversal, envolvendo 84 pacientes 

hemiplégicos crônicos (35 homens e 49 mulheres), encontrou associação 

positiva entre a perda óssea e a apresentação clínica (escala das fases 

evolutivas de Brunnstrom) e a funcionalidade à locomoção (Walking Score).  

E, em mulheres, foi observada associação adicional com a idade, tempo de 

AVE e tempo pós-menopausa (Iwamoto et al., 1999). 

Sahin et al. (2001) avaliaram a possível influência do 

comprometimento motor, funcional e da espasticidade em 60 pacientes 

hemiplégicos (30 agudos, com até 20 dias de AVE e 30 crônicos, com mais 

de 6 meses de lesão).  Para tanto, utilizaram a escala de fases evolutivas de 

Brunnstrom (comprometimento motor), a escala de Ashworth (espasticidade) 

e o Índice de Barthel (funcionalidade).  Os autores não conseguiram detectar 

influência significativa de nenhuma das três variáveis. Como já descrito 

anteriormente, outro estudo avaliou a perda óssea de pacientes 

hemiplégicos com o uso de raio-X de mãos (metacarpos) e não foi 

observada associação entre a intensidade de perda e o grau de força de 

preensão (Denham, 1973).   

No entanto, um estudo longitudinal realizado por Jorgensen et al. 

(2000) com 40 pacientes com hemiplegia aguda, 17 cadeirantes e 23 

deambuladores, acompanhados ao longo de 12 meses, evidenciou que 

pacientes que não recuperaram a capacidade de deambulação em até 2 
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meses apresentaram perda óssea significativa quando comparados aos que 

evoluíram com deambulação precoce.   

Beaupre e Lew (2006) sugerem que todos os pacientes com déficit de 

deambulação sejam avaliados quanto à DMO, independentemente da idade 

e da existência de outros fatores de risco para perda óssea, e que aqueles 

com hemiplegia sem comprometimento da deambulação devem ser 

avaliados se apresentarem um ou mais fatores de risco para osteoporose.   

Um estudo envolvendo 33 pacientes hemiplégicos (22 agudos e 11 

crônicos), evidenciou associação entre perda óssea e o tempo de AVE 

(Denham et al., 1973).  No entanto, não foi observada associação entre a 

intensidade de perda óssea e a força de preensão.  Demirbag et al. (2005) 

também observaram uma associação positiva entre a intensidade de perda 

óssea e o tempo de imobilismo, em um estudo transversal com avaliação de 

41 pacientes hemiplégicos.  

Em um estudo transversal que envolveu 59 pacientes hemiplégios 

crônicos, deambuladores, Pang et al. (2005) evidenciaram associação entre 

a capacidade física, medida pelo consumo máximo de oxigênio, e o 

conteúdo de massa magra de membro inferior com a DMO do fêmur do 

membro inferior acometido. Outro estudo observou associação significativa 

entre as forças de reação ao solo durante a marcha e a DMO femoral de 

membro inferior parético, ao estudar 33 indivíduos hemiplégicos 

deambuladores (Worthen et al., 2005). 

Em outro estudo observacional transversal, Pang et al. (2007) 

estudaram 47 pacientes hemiplégicos crônicos com avaliação da DMO com 
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o uso de tomografia computadorizada periférica (rádio) e apontaram a força 

muscular mais comprometida, a espasticidade mais intensa e o maior tempo 

de imobilismo como possíveis determinantes de desmineralização óssea.   
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3.4 FRATURAS PÓS-HEMIPLEGIA 

 

Conforme já mencionado, os pacientes hemiplégicos apresentam 

risco acentuado de fraturas, não só pela perda óssea associada ao déficit 

sequelar, mas também pela maior susceptibilidade a quedas em decorrência 

dos mesmos.  Aos déficits motores potenciais, somam-se déficits sensitivos, 

percepto-visuais, cognitivos e ataxias, que tornam o paciente susceptível a 

quedas.  As quedas geralmente ocorrem para o lado comprometido, que 

apresenta maior perda óssea.  Estima-se que mais de 80% das fraturas em 

hemiplégicos ocorram no hemicorpo parético (Chiu et al., 1992).  As fraturas 

apresentam alta morbidade e mortalidade nesta população, com grande 

impacto biopsicossocial.  E, adicionalmente, em decorrência do antecedente 

de AVE, muitos pacientes fazem uso de anticoagulantes, o que constitui um 

agravante em caso de traumas e fraturas.  Para avaliar a incidência de 

fraturas pós-AVE, Ramnemark et al. (1998) estudaram 1139 pacientes com 

AVE, acompanhando-os por, em média, 2,9 anos.  Foram observadas 154 

fraturas em 120 pacientes e a média de tempo pós-lesão para ocorrência de 

fratura foi de 24 meses.  Observaram que as mulheres apresentaram 

fraturas com maior frequência (p<0,001).  A maior parte das fraturas 

acometeu o lado hemiparético (p<0,001) e 84% das fraturas decorreram de 

quedas.  O local mais frequente de fraturas foi o quadril, com incidência duas 

a quatro vezes superior que aquela observada em indivíduos da população 

geral.  
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Um levantamento realizado por Kanis et al. (2001), indica um aumento 

substancial do risco de fratura de quadril pós-AVE logo no primeiro  ano, em 

ambos sexos e em todas as faixas etárias.  Constatou incidência geral de 

fratura de 9% e de fratura de quadril de 5,2%, com tempo médio de 2,54 

anos de AVE para a ocorrência de fratura. 

A incidência de quedas em pacientes hemiplégicos não-

institucionalizados foi avaliada por Jorgensen et al. (2002).  Cento e onze 

pacientes hemiplégicos, com tempo médio de AVE de 10 anos, foram 

comparados a um grupo de 143 controles.  As quedas foram registradas em 

um “calendário de quedas” ao longo de 4 meses.  Durante o período de 

seguimento, 23% dos pacientes hemiplégicos e 11% dos indivíduos do 

grupo controle apresentaram uma ou mais quedas.  Observaram que 

pacientes hemiplégicos depressivos apresentavam ainda maior risco de 

quedas. 

No Women´s Health and Aging Study, o AVE e a Doença de 

Parkinson foram as únicas condições clínicas significativamente associadas 

à fratura, após ajuste para idade (Hochberg et al., 1998), e a associação 

entre fraturas de quadril e antecedente de AVE também foi destacada em 

outras publicações (Poole et al., 2002; Davie et al., 2003). 
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4. MÉTODOS 
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Realizado estudo longitudinal com a finalidade de avaliar a variação 

da DMO de pacientes hemiplégicos crônicos, em hemicorpo acometido e 

não-acometido, e identificar possíveis determinantes associados à perda 

óssea.  Os pacientes foram selecionados do Ambulatório de Hemiplegia da 

Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, entre janeiro de 2006 e fevereiro 

de 2007.  

Foram incluídos pacientes com hemiplegia decorrente de AVE há 

mais de 12 meses e com mais de 35 anos de idade.   Indivíduos com 

quaisquer uma destas condições foram excluídos: hemiplegia bilateral, 

ataxia ou com outras causas de osteoporose secundária.  Pacientes com 

diabetes mellitus e em uso de anticoagulantes e anticonvulsantes, como 

warfarina, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, não foram excluídos, por 

serem frequentes e constituírem possíveis determinantes de perda óssea 

nesta população.  Pacientes elegíveis foram submetidos à avaliação clínica 

e laboratorial para descartar outras causas secundárias de osteoporose.  

Oitenta e um pacientes preencheram os critérios de seleção e foram 

incluídos. 

A avaliação clínica inicial incluiu avaliação da força muscular, pelo 

teste manual de força, avaliação da espasticidade pela Escala de Ashworth 

Modificada (Bohannon e  Smith, 1987) e avaliação funcional pela Medida de 

Independência Funcional (MIF) (Riberto et al., 2004) . 
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 Os pacientes foram submetidos à avaliação densitométrica inicial e 

após em média 16,3 meses (DP ± 3,5 meses).  Todos os pacientes 

receberam suplementos de cálcio e vitamina D para atender às 

necessidades diárias recomendadas, quando necessário.  Apenas uma 

paciente havia iniciado, há 1 mês da avaliação densitométrica inicial, o uso 

de alendronato, após fratura femoral.  O alendronato foi também introduzido 

para pacientes com evidência de T–score < -2,0 DP à avaliação 

densitométrica inicial.  O uso de alendronato foi analisado como um fator 

adicional.   

Retornos periódicos trimestrais foram agendados para avaliar 

possíveis fatores de influência e ocorrência de quedas e de fraturas.  A DMO 

(g/cm2) foi medida com o uso da técnica de DXA (QD 4500 W; Hologic, 

Waltham, MA, USA), no Laboratório de Metabolismo Ósseo da Divisão de 

Reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Foram realizadas medidas de DMO de fêmur bilateral (total e colo) e 

antebraço bilateral (total e proximal).  Adicionalmente, foi realizada análise 

de composição corpórea (massa magra e massa gorda) de membros 

superiores e inferiores.  A massa músculo-esquelética apendicular foi 

calculada utilizando a fórmula: massa magra de membros superiores + 

massa magra de membros inferiores (g)/ altura2 (m2) (Baumgartner et al., 

1995). 

 Para minimizar as variações das medidas densitométricas, as 

avaliações foram realizadas pela mesma profissional, seguindo as 

recomendações da International Society of Clinical Densitometry (ISCD) 
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(Shepherd et al., 2006).  E, diariamente, foi realizado um escaneamento de 

controle com o uso do phantom de coluna, de acordo com as 

recomendações do fabricante.  

Os valores de precisão foram calculados através de estudo in vivo de 

curto prazo, com três medidas seriadas, após reposicionamento, em 15 

voluntários.  O erro de precisão (coeficiente de variação) para medidas 

seriadas foi de 1,7% para o colo de fêmur direito, 2,4% para o colo de fêmur 

esquerdo,  1,4% fêmur total direito, 1,4% fêmur total esquerdo, 0,5% para o 

antebraço total direito, 0,6% para o antebraço total esquerdo e 1,0% para 

antebraço proximal direito e esquerdo.  A variação mínima significativa 

(VMS) com intervalo de confiança (IC) de 95% foi de 4,7% para o colo de 

fêmur direito,  6,5% para o colo de fêmur esquerdo, 3,9% para o fêmur total 

direito,  3,8% para o fêmur total esquerdo, 1,4% para o antebraço total 

direito, 1,6% para o antebraço total esquerdo, 2,8% para o antebraço 

proximal direito e 2,9% para o antebraço proximal esquerdo.  

As seguintes variáveis foram selecionadas como possíveis fatores de 

influência para perda óssea: sexo, idade, tempo de AVE, uso de 

anticoagulantes e anticonvulsivantes, diabetes mellitus, uso de medicação 

antireabsortiva (alendronato), dependência de cadeira de rodas, força 

muscular, espasticidade, MIF (motora e total), massa magra regional e 

apendicular. 

Todos os procedimentos seguiram as exigências da Comissão de 

Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  Todos os participantes foram informados sobre 
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o conteúdo e a natureza do estudo e, aqueles que desejaram participar, 

assinaram o Termo de Consentimento.  
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4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As comparações das variações percentuais da DMO (ΔDMO%), da 

massa magra (ΔMassa Magra%) e da massa gorda (ΔMassa Gorda%), 

entre a primeira e a segunda DO, entre o hemicorpo acometido e não-

acometido, foram realizadas pelo teste t pareado.  

Foi avaliada a ocorrência de perda óssea, sendo considerada como 

perda óssea significativa a ΔDMO% superior à VMS. 

A análise univariada, para a determinação dos fatores de risco da 

perda de DMO do hemicorpo acometido, foi realizada pelo teste de qui-

quadrado, ou teste exato de Fisher, no caso de variáveis categóricas, e pelo 

teste t para variáveis contínuas.  Através de um modelo de regressão 

logística, foi calculada a razão de chances (odds ratio) para cada variável 

analisada, e essas variáveis foram submetidas à análise multivariada, 

através do processo conhecido como forward selection (inicia-se o modelo 

com a variável mais significante da análise univariada e a seguir são 

acrescentadas as demais, uma a uma, por ordem decrescente de 

significância estatística, até p=0,20). 

E, adicionalmente, foram comparados os dados demográficos e 

clínicos dos pacientes que completaram o estudo (realizaram as duas 

densitometrias) com aqueles que não completaram o estudo (realizaram 

apenas uma densitometria). 
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Todos os resultados foram obtidos através da utilização do software 

estatístico Minitab, versão 15.1, e significância estatística foi fixada em 5%. 
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5. RESULTADOS 

A avaliação densitométrica inicial evidenciou que 67 (82,7%) dos 81 

pacientes apresentavam DMO inferior a -1,0 DP em comparação ao adulto 

jovem (T–score).   

Dados longitudinais completos, com realização de duas 

densitometrias, foram obtidos de 57 (70,4%) dos 81 pacientes.  Vinte e 

quatro pacientes (29,6%) não completaram o tempo de seguimento e não 

realizaram a segunda densitometria pelos seguintes motivos: óbito (n=3), 

intercorrências clínicas (n=8), descontinuidade de seguimento (n=11) e 

mudança de localidade (n=2).  A tabela 1 mostra que não foi evidenciada 

diferença estatística significante entre os pacientes que fizeram apenas uma 

DO e aqueles que fizeram duas densitometrias (completaram o seguimento 

do estudo), com relação aos seguintes parâmetros qualitativos: sexo 

(p=0,660), densitometria inicial (p=0,217), cor (p=0,369), dependência de 

cadeira de rodas (p=0,349) e padrão de acometimento neurológico 

(p=0,349).   

Em relação aos parâmetros quantitativos, a tabela 2 mostra que,  com 

exceção do tempo de AVE, não foi detectada diferença estatística 

significante entre os pacientes que completaram e não completaram o 

estudo: idade (p=0,986), peso (p=0,791) e massa músculo-esquelética 

apendicular (p=0,973).  O tempo de AVE foi superior entre os pacientes que 

completaram o estudo (33,4 ± 17,9 meses) quando comparado ao dos 

pacientes que não completaram o estudo (22,6  ± 7,0 meses), p=0,006.   
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Tabela 1  Comparação entre os pacientes que completaram e não 

completaram o estudo (parâmetros qualitativos) 

 

 Seguimento 
completo 
 (n = 57) 

Seguimento 
incompleto 

(n = 24) 

p* 

Sexo    

40 (70,2%) 18 (75,0%)    Masculino 

   Feminino 17 (29,8%) 6 (25,0%) 
0,660 

Avaliação densitométrica inicial    
10 (17,5%) 4 (16,7%) 

22 (38,6%) 14 (58,3%) 

   T–score 0 – -1,0 DP  

   T–score  -1 –  -2,5 DP 

   T–score  ≤ - 2,5 DP 25 (43,9%) 6 (25,0%) 

 

0,217 

Cor    

13 (22,8%) 3 (12,5%)    negro/pardo 

   branco/amarelo 44 (77,2%) 21 (87,5%) 
0,369 

Dependência de cadeira de rodas    

42 (73,7%) 20 (83,3%)    não 

   sim 15 (26,3%) 4 (16,7%) 
0,349 

Padrão de acometimento neurológico    

42 (73,7%) 20 (83,3%)    Predomínio Braquial 

   Proporcionado/Predomínio Crural 15 (26,3%) 4 (16,7%) 
0,349 

* teste de Qui-quadrado 
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Tabela 2 Comparação entre os pacientes que completaram e não 

completaram o estudo (parâmetros quantitativos) 

 

 média DP mínimo mediana máximo p* 

Idade (anos): 
Seguimento Completo (n=57) 59,3 11,4 35,4 59,5 80,7 
Seguimento Incompleto (n=24) 59,3 11,5 38,9 64,5 73,7 

0,986

Tempo de AVE (meses): 
Seguimento Completo (n=57) 33,4 17,9 12,0 27,8 75,0 
Seguimento Incompleto (n=24) 22,6 7,03 13,0 22,0 46,0 

0,006

Peso (kgs): 
Seguimento Completo (n=57) 70,8 14,0 46,0 71,0 108,0 
Seguimento Incompleto (n=24) 71,7 9,8 54,0 73,5 92,0 

0,791

Massa músculo-esquelética apendicular: 
Seguimento Completo (n=57) 20,6 4,6 12,1 20,2 36,2 
Seguimento Incompleto (n=24) 20,6 3,6 15,1 20,5 27,9 

0,973

* teste t para amostras independentes 
  DP = desvio-padrão 
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5.1 Comparação entre hemicorpo acometido e não-acometido 
 

 

5.1.1 Densidade Mineral Óssea (DMO) 
 

A comparação da DMO entre o hemicorpo acometido e não-

acometido foi feita através da diferença percentual entre a DMO da primeira 

e da segunda DO (ΔDMO%) para o fêmur (colo e total) e antebraço 

(proximal e total).   

Em todos os casos houve perda de DMO, tanto do hemicorpo 

acometido quanto do hemicorpo não-acometido, sendo maior no hemicorpo 

acometido, mas somente para o antebraço (total e proximal) a diferença 

entre os dois hemicorpos foi estatisticamente significante, sendo a perda 

mais acentuada do hemicorpo acometido (p=0,001) (Tabela 3). 

A amostra para as medidas de DMO do fêmur acometido foi de 53 e 

para o antebraço 50, pois a espasticidade impossibilitou a avaliação no 

membro inferior acometido de quatro pacientes e no membro superior 

acometido de sete pacientes. 
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Tabela 3  Medidas referentes à variação percentual da DMO (ΔDMO%) do 

hemicorpo acometido e do hemicorpo não-acometido  

 média DP mínimo mediana máximo p* 

Colo do fêmur (ΔDMO%) 
Acometido (n=53) -0,611 5,566 -24,017 -0,403 10,736 

Não-acometido (n=57) -0,731 4,035 -9,856 -0,593 8,370 
0,971

Fêmur total (ΔDMO%) 
Acometido (n=53) -0,918 4,367 -16,169 -0,559 7,438 

Não-acometido (n=57) -0,218 3,493 -7,624 -0,329 13,051 
0,339

Antebraço proximal (ΔDMO%) 
Acometido (n=50) -2,832 4,589 -18,003 -1,401 3,841 

Não-acometido (n=57) -0,635 2,947 -9,713 0,119 8,233 
0,001

Antebraço total (ΔDMO%) 
Acometido (n=50) -2,993 4,399 -19,119 -1,830 4,874 

Não-acometido (n=57) -0,729 2,680 -8,696 -0,846 6,667 
0,001

* teste t pareado (casos sem pareamento foram excluídos) 
 DP = desvio-padrão 

 

 

Os gráficos de boxplot mostram as diferenças percentuais de ΔDMO 

observadas, no hemicorpo acometido e não-acometido, no colo do fêmur, 

fêmur total, antebraço proximal e antebraço total (Figura 1).   
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Figura 1 Variação percentual da DMO (ΔDMO%) no colo do fêmur, fêmur 

total, antebraço proximal (1/3) e antebraço total, no lado acometido e não 

acometido 
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p = 0,971 p = 0,339 

p = 0,001 p = 0,001 



 36

 

5.1.2 Massa Magra 
 

A comparação da massa magra entre o hemicorpo acometido e não- 

acometido foi feita através da diferença percentual entre a primeira e a 

segunda DO (ΔMassa Magra%), para o membro superior e membro inferior.   

Tanto no membro superior, quanto no membro inferior, não houve 

diferença estatística significante da variação de massa magra entre o 

hemicorpo acometido e não-acometido (p=0,731 membro superior; p=0,810 

membro inferior) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 Medidas referentes à variação percentual da Massa Magra 

(ΔMassa Magra%) do hemicorpo acometido e do hemicorpo não-acometido 

 média DP mínimo mediana máximo p* 

Membro superior (ΔMassa Magra%) 
Acometido (n=57) -1,00 9,31 -21,99 -1,46 32,46 
Não-acometido (n=57) -1,75 8,40 -23,29 -2,42 24,33 

0,731 

Membro inferior (ΔMassa Magra%) 
Acometido (n=57) 0,37 8,36 -21,4 -0,06 37,65 
Não-acometido (n=57) 0,17 7,45 -17,89 0,89 18,24 

0,810 

* teste t pareado  
DP = desvio-padrão 

 

Os gráficos de boxplot mostram as diferenças percentuais de ΔMassa 

Magra observadas, no hemicorpo acometido e não-acometido, no membro 

superior e inferior (Figura 2). 
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Figura 2 Variação percentual da Massa Magra (ΔMassa Magra%) do 

hemicorpo acometido e do hemicorpo não-acometido no membro superior e 

membro inferior 
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p = 0,731 

p = 0,810 
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5.1.3 Massa Gorda 
 

A comparação da massa gorda entre o hemicorpo acometido e não- 

acometido foi feita através da diferença percentual entre a primeira e a 

segunda DO (ΔMassa Gorda%), para o membro superior e membro inferior. 

Tanto no membro superior, quanto no membro inferior, não houve 

diferença estatística significante da variação de massa gorda entre o 

hemicorpo acometido e não-acometido (p=0,675 membro superior; p=0,947 

membro inferior) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 Medidas referentes à variação percentual da Massa Gorda 

(ΔMassa Gorda%) do hemicorpo acometido e do hemicorpo não-acometido 

 média DP mínimo mediana máximo p* 

Membro superior (ΔMassa Gorda%) 
Acometido (n=57) 1,93 12,82 -21,05 -1,11 38,6 
Não-acometido (n=57) 2,58 12,85 -13,97 -0,29 50,0 

0,675 

Membro inferior (ΔMassa Gorda%) 
Acometido (n=57) 0,98 10,81 -22,22 0,00 42,7 
Não-acometido (n=57) 1,21 10,76 -21,98 -0,80 34,55 

0,947 

* teste t pareado  
DP = desvio-padrão 

 

Os gráficos de boxplot mostram as diferenças percentuais de 

ΔMassa Gorda observadas, no hemicorpo acometido e não-acometido, no 

membro superior e inferior (Figura 3). 
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Figura 3 Variação percentual da Massa Gorda (ΔMassa Gorda%)  do 

hemicorpo acometido e do hemicorpo não-acometido no membro superior e 

membro inferior 
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p = 0,675 

p = 0,947 
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5.2 Fatores de Risco para perda de DMO do hemicorpo acometido 
 

 
5.2.1 Antebraço total 
 

 

Com base na VMS, foi observada perda óssea significativa em 28 

(56%) dos 50 pacientes em que foi possível realizar a DO de antebraço 

acometido.  

Na análise univariada, nenhum dos parâmetros estudados foram 

associados significantemente à perda de DMO no antebraço total do 

hemicorpo acometido (Tabela 6).   
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Tabela 6 Análise de regressão logística para a perda de DMO e possíveis 

fatores de risco no antebraço total do hemicorpo acometido 

Perda óssea em antebraço total    

Variável  

Sim 

(n = 28) 

Não 

(n = 22) p* 

Sexo 

Masculino, n (%) 

Feminino, n (%) 

 

20 (57,1) 

8 (53,3) 

 

15 (42,9) 

7 (46,7) 

 

0,804

Idade (anos), média ± DP 59,08±10,70 58,61±11,64 0,883

Tempo de AVE (meses), média ± DP 29,64±18,54 36,32±17,92 0,205

Uso de anticoagulantes e/ou 

anticonvulsantes 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

13 (65,0) 

15 (50,0) 

 

 

7 (35,0) 

15 (50,0) 

 

 

0,295

Diabetes mellitus 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

5 (62,5) 

23 (54,8) 

 

3 (37,5) 

19 (45,2) 

 

0,686

Uso of antireabsortivo ósseo 

(alendronato) 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

11 (52,4) 

17 (58,6) 

 

 

10 (47,6) 

12 (41,4) 

 

 

0,493

Locomoção 

Dependência de cadeira de rodas (parcial 

ou total), n (%) 

Independência total ou modificada, com 

uso de meio auxiliar, n (%) 

 

 

5 (55,6) 

 

23 (56,1) 

 

 

4 (44,4) 

 

18 (43,9) 

 

0,464



 42

 

Força muscular (membro superior 

acometido), média ± DP       

 

2,11±1,47 

 

2,59±0,66 

 

0,160

Espasticidade (membro superior 

acometido) 

 Escala de Ashworth Modificada   

 0 – 1+ (leve), n (%) 

 ≥ 2 (moderada/intensa), n (%) 

 

 

 

25 (55,6) 

3 (60,0) 

 

 

 

20 (44,4) 

2 (40,0) 

 

 

 

0,999

Medida de Independência Funcional 

Motora (13 – 91), média ± DP 

 

64,29±18,91 

 

68,64±18,24 

 

0,416

Medida de Independência Funcional 

Total (18 – 126), média ± DP 

 

92,82±24,83 

 

99,77±20,57 

 

0,274

Massa Magra do membro superior 

acomentido (g), média ± DP 

 

2567±831 

 

2858±721 

 

0,192

Massa músculo-esquelética 

apendicular (g/m2), média ± DP 

 

19,83±4,22 

 

21,67±4,75 

 

0,160

* teste de qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, no caso de variáveis categóricas, 

e teste t para variáveis contínuas 

  DP = desvio-padrão 

  AVE = acidente vascular encefálico 
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5.2.2 Antebraço Proximal 
 

  

Com base na VMS, foi observada perda óssea significativa em 22 

(44%) dos 50 pacientes em que foi possível realizar a DO de antebraço 

acometido.   

Na análise univariada, apenas o parâmetro tempo de AVE foi 

significante, sendo que o tempo de AVE foi inferior nos pacientes que 

apresentaram perda óssea (25,52 ± 15,36 vs. 38,12 ± 18,91, OR = 0,96, IC 

95%: 0,92 – 0,99; p = 0,015) (Tabela 7).   
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Tabela 7 Análise de regressão logística para a perda de DMO e possíveis 

fatores de risco no antebraço proximal do hemicorpo acometido 

Perda óssea em antebraço proximal    

Variável  

Sim 

(n = 22) 

Não 

(n = 28) p* 

Sexo 

Masculino, n (%) 

Feminino, n (%) 

 

17 (48,6) 

5 (33,3) 

 

18 (51,4) 

10 (66,7) 

 

0,320

Idade (anos), média ± DP 57,09±11,19 60,27±10,86 0,314

Tempo de AVE (meses), média ± DP 25,52±15,36 38,12±18,91 0,015

Uso de anticoagulantes e/ou 

anticonvulsantes 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

9 (45,0) 

13 (43,3) 

 

 

11 (55,0) 

17 (56,7) 

 

 

0,907

Diabetes mellitus 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

19 (45,2) 

3 (37,5) 

 

23 (54,8) 

5 (62,5) 

 

0,686

Uso of antireabsortivo ósseo 

(alendronato) 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

10 (47,6) 

12 (41,4) 

 

 

11 (52,4) 

17 (58,6) 

 

 

0,493

Locomoção 

Dependência de cadeira de rodas (parcial 

ou total), n (%) 

Independência total ou modificada, com 

uso de meio auxiliar, n (%) 

 

 

4 (44,4) 

 

18 (43,9) 

 

 

5 (55,6) 

 

23 (56,1) 

 

 

0,999
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Força muscular (membro superior 

acometido), média ± DP       

 

2,18±1,50 

 

2,43±0,92 

 

0,477

Espasticidade (membro superior 

acometido) 

Escala de Ashworth Modificada   

0 – 1+ (leve), n (%) 

≥ 2 (moderada/intensa), n (%) 

 

 

 

19 (42,2) 

3 (60,0) 

 

 

 

26 (57,8) 

2 (40,0) 

 

 

 

0,643

Medida de Independência Funcional 

Motora (13 – 91), média ± DP 

 

65,73±18,29 

 

66,57±19,09 

 

0,875

Medida de Independência Funcional 

Total (18 – 126), média ± DP 

 

95,59±22,86 

 

95,86±23,31 

 

0,938

Massa Magra do membro superior 

acomentido (g), média ± DP 

 

2795±922 

 

2616±677 

 

0,452

Massa músculo-esquelética apendicular 

(g/m2), média ± DP 

 

20,34±4,25 

 

20,87±4,76 

 

0,677

* teste de qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, no caso de variáveis categóricas, 

e teste t para variáveis contínuas 

 DP = desvio-padrão 

 AVE = acidente vascular encefálico 
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5.2.3 Fêmur total 
 

Com base na VMS, foi observada perda óssea significativa em 12 

(22,6%) dos 53 pacientes em que foi possível realizar a DO de fêmur do lado 

acometido.   

A análise univariada indicou os seguintes parâmetros como 

associados à perda de DMO no fêmur total, do hemicorpo acometido: uso de 

medicação anticoagulante e/ou anticonvulsivante (OR = 6,46, IC 95%: 1,50 – 

27,9; p=0,017) e espasticidade mais acentuada no membro inferior 

acometido (OR = 9,75, IC 95%: 1,52 – 62,6; p=0,019).  

Além desses parâmetros, foram selecionados outros cuja significância 

estatística ficou abaixo de 20%, para participarem do modelo múltiplo: força 

no membro inferior (p=0,063) e MIF motora (p=0,171). 

A tabela 8 mostra o resultado da análise univariada, para cada uma 

das variáveis estudadas.  

Na análise múltipla, permaneceram significantes os seguintes 

parâmetros: uso de medicação anticoagulante e/ou anticonvulsivante e 

espasticidade mais acentuada no membro inferior acometido. 

A tabela 9 mostra o resultado da análise múltipla dos fatores de risco 

para a perda de DMO no fêmur total, do hemicorpo acometido. O odds ratio 

ajustado indicou risco de 5,83 vezes para o uso de medicação 

anticoagulante e/ou anticonvulsivante e de 8,29 vezes para espasticidade 

moderada à intensa no membro inferior.  
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Tabela 8 Análise de regressão logística para a perda de DMO e possíveis 

fatores de risco no fêmur total do hemicorpo acometido 

Perda óssea em fêmur total   

Variável  

Sim 

(n = 12) 

Não 

(n = 41) p* 

Sexo 

Masculino, n (%) 

Feminino, n (%) 

 

8 (21,1) 

4 (26,7) 

 

30 (88,9) 

11 (73,3) 

 

0,722 

Idade (anos), média ± DP 60,02±13,87 58,78±10,90 0,745 

Tempo de AVE (meses), média ± DP 35,72±11,97 32,72±19,20 0,611 

Uso de anticoagulantes e/ou 

anticonvulsantes 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

9 (40,9) 

3 (9,7) 

 

 

13 (58,1) 

28 (90,3) 

 

 

0,017 

Diabetes mellitus 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

2 (28,6) 

10 (21,7) 

 

5 (71,4) 

36 (78,3) 

 

0,650 

Uso of antireabsortivo ósseo 

(alendronato) 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

5 (25,0) 

7 (21,2) 

 

 

15 (75,0) 

26 (78,8) 

 

 

0,748 

Locomoção 

Dependência de cadeira de rodas (parcial 

ou total), n (%) 

Independência total ou modificada, com 

uso de meio auxiliar, n (%) 

 

 

5 (35,7) 

 

7 (17,9) 

 

 

9 (64,3) 

 

32 (82,1) 

 

 

0,263 
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Força muscular (membro inferior 

acometido), média ± DP       

 

2,58±1,44 

 

3,29±1,08 

 

0,063 

Espasticidade (membro inferior 

acometido) 

Escala de Ashworth Modificada   

0 – 1+ (leve), n (%) 

≥ 2 (moderada/intensa), n (%) 

 

 

 

8 (17,0) 

4 (66,7) 

 

 

 

39 (83,0) 

2 (33,3) 

 

 

 

0,019 

Medida de Independência Funcional 

Motora (13 – 91), média ± DP 

 

53,92±28,19

 

64,27±20,92 

 

0,171 

Medida de Independência Funcional 

Total (18 – 126), média ± DP 

 

84,08±30,75

 

93,17±26,83 

 

0,323 

Massa Magra do membro inferior 

acomentido (g), média ± DP 

 

6829±1713 

 

7502±1757 

 

0,246 

Massa músculo-esquelética apendicular 

(g/m2), média ± DP 

 

21,02±6,65 

 

20,82±4,10 

 

0,896 

* teste de qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, no caso de variáveis categóricas, 

e teste t para variáveis contínuas 

 DP = desvio-padrão 

 AVE = acidente vascular encefálico 
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Tabela 9  Resultado da análise múltipla dos fatores de risco para a perda de 

DMO no fêmur total do hemicorpo acometido 

Variável OR 
ajustado 

IC 95% p 

Uso de anticoagulante e/ou anticonvulsivante: 
 não 1,00   

 sim 5,83 1,25 - 27,3 0,025 

Espasticidade no membro inferior acometido: 
ausente/leve 1,00   

moderada/intensa 8,29 1,10 - 62,4 0,040 

   OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança 
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5.2.4 Colo do Fêmur 
 

Com base na VMS, foi observada perda óssea significativa em 8 

(15,1%) dos 53 pacientes em que foi possível realizar a DO de fêmur no lado 

acometido.   

A análise univariada indicou os seguintes parâmetros associados à 

perda de DMO no colo do fêmur do hemicorpo acometido: força no membro 

inferior (OR = 0,39, IC 95%: 0,20-0,75; p=0,001), MIF motora (OR = 0,96, IC 

95%: 0,93 – 0,99; p=0,008), MIF total (OR = 0,97, IC 95%: 0,95-1,00; 

p=0,019), dependência de cadeira de rodas (OR = 6,67, IC 95%: 1,34–33,3; 

p=0,023) e espasticidade mais acentuada no membro inferior acometido (OR 

= 8,40, IC 95%: 1,32 – 53,4; p=0,038).    

Além desses parâmetros significantes na análise univariada, foram 

selecionados outros cuja significância estatística ficou abaixo de 20%, para 

participarem do modelo múltiplo: tempo de AVE (p=0,053) e uso de 

medicação anticoagulante e/ou anticonvulsivante (p=0,054). 

Com essas variáveis, utilizou-se o procedimento de análise de 

regressão conhecido como forward selection, ou seja, iniciou-se o modelo 

com a variável mais significante na análise univariada e a seguir foram 

acrescentadas as demais, uma a uma, por ordem decrescente de 

significância estatística. 

Neste processo de regressão múltipla, nenhuma variável conseguiu 

se manter significante, quando a primeira já estava no modelo, portanto, não 

foi possível o ajuste de um modelo múltiplo, isto é, com mais de uma variável 
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para determinar os fatores de risco da perda de DMO no colo do fêmur, do 

hemicorpo acometido. 

A tabela 10 mostra o resultado da análise univariada, para cada uma 

das variáveis estudadas. 
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Tabela 10 Análise de regressão logística para a perda de DMO e possíveis 

fatores de risco no colo de fêmur do hemicorpo acometido 

Perda óssea em colo de fêmur   

Variável  

Sim 

(n = 8) 

Não 

(n = 45) p* 

Sexo 

Masculino, n (%) 

Feminino, n (%) 

 

6 (15,8) 

2 (13,3) 

 

32 (84,2) 

13 (86,7) 

 

0,999 

Idade (anos), média ± DP 61,30±15,39 58,66±10,85 0,655 

Tempo de AVE (meses), média ± DP 47,41±19,34 30,91±16,48 0,053 

Uso de anticoagulantes e/ou 

anticonvulsantes 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

6 (27,3) 

2 (6,5) 

 

 

16 (72,7) 

29 (93,5) 

 

 

0,054 

Diabetes mellitus 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

0 (0) 

8 (17,4) 

 

7 (100) 

38 (82,6) 

 

0,577 

Uso of antireabsortivo ósseo 

(alendronato) 

Sim, n (%) 

Não, n (%) 

 

 

2 (10,0) 

6 (18,2) 

 

 

18 (90,0) 

27 (81,8) 

 

 

0,695 

Locomoção 

Dependência de cadeira de rodas (parcial 

ou total), n (%) 

Independência total ou modificada, com 

uso de meio auxiliar, n (%) 

 

 

5 (35,7) 

 

3 (7,7) 

 

 

9 (64,3) 

 

36 (92,3) 

 

 

0,023 



 53

 

Força muscular (membro inferior 

acometido), média ± DP       

 

1,75±1,58 

 

3,38±0,94 

 

0,001 

Espasticidade (membro inferior 

acometido) 

Escala de Ashworth Modificada   

0 – 1+ (leve), n (%) 

≥ 2 (moderada/intensa), n (%) 

 

 

 

5 (10,6) 

3 (50,0) 

 

 

 

42 (89,4) 

3 (50,0) 

 

 

 

0,038 

Medida de Independência Funcional 

Motora (13 – 91), média ± DP 

 

42,63±27,24 

 

65,36±20,53 

 

0,008 

Medida de Independência Funcional 

Total (18 – 126), média ± DP 

 

70,10±29,10 

 

94,84±26,07 

 

0,019 

Massa Magra do membro inferior 

acomentido (g), média ± DP 

 

6754±1695 

 

7455±1761 

 

0,302 

Massa músculo-esquelética apendicular 

(g/m2), média ± DP 

 

19,08±5,54 

 

21,18±4,56 

 

0,250 

* teste de qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, no caso de variáveis categóricas, 

e teste t para variáveis contínuas 

  DP = desvio-padrão 

  AVE = acidente vascular encefálico 
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5.3 Uso de medicação antireabsortiva 

 

Vinte e três (40.4%) dos 57 pacientes, com seguimento completo, 

fizeram uso de alendronato.  A variação da DMO nas quatro regiões 

analisadas foi comparada entre pacientes com e sem uso de medicação 

antireabsortiva óssea (alendronato) e não foi observada diferença 

significativa (apenas com tendência a ser significativa em colo femoral): 

fêmur total (-0,62% ± 3,68 vs. -1,10% ± 4,78, p=0,687), colo femoral (1,20% 

± 4,69 vs. -1,71% ± 5,83, p=0,053), antebraço total (-2,42% ± 4,13 vs. -

3,41% ± 4,61, p=0,427) e antebraço proximal (-2,01% ± 4,45 vs. -3,43% ± 

4,67, p=0,281). 

 

5.4. Quedas e fraturas 
 

Cinco pacientes de nosso estudo apresentaram fratura pós-AVE 

(8,8%), três em fêmur (5,3%), um em porção proximal do úmero e um em 

porção distal do rádio, todas em hemicorpo parético. Quatro das cinco 

fraturas dos pacientes de nossa amostra ocorreram durante o período do 

estudo, com tempo médio de AVE de 30 meses na ocasião da fratura.   

A média de idade dos pacientes na ocasião das fraturas foi de 66,4 

anos.  A DMO média do colo de fêmur dos três pacientes que apresentaram 

fratura nesta localização foi de 0,593 g/cm2 e o T–score médio foi de -2,47. 

Quatro das cinco fraturas foram associadas a quedas sobre o hemicorpo 

hemiparético.  Dos 57 pacientes que completaram o seguimento, 32 

pacientes apresentaram um total de 74 quedas durante o estudo.  A 
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incidência média de quedas dos pacientes que apresentaram fratura foi de 

1,24 queda, muito similar a da amostra como um todo (1,30 queda).   
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6. DISCUSSÃO 
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Este é o primeiro estudo longitudinal a avaliar a variação da DMO de 

pacientes hemiplégicos e possíveis fatores de risco na fase crônica. 

O desenho longitudinal de nosso estudo possibilitou evitar potenciais 

vieses associados aos estudos transversais disponíveis, permitindo avaliar o 

impacto dos fatores de risco na fase crônica sem influência de fatores com 

impacto pregresso ao período analisado.  Ao utilizar cada indivíduo como o 

seu controle, comparando variações de medidas densitométricas entre os 

hemicorpo acometido e não-acometido, é possível controlar variáveis 

relevantes, genéticas e ambientais. 

Em relação à intensidade de perda óssea, observamos uma 

desaceleração em comparação à perda observada ao longo do primeiro ano 

(Jorgensen et al., 2000; Ramnemark et al., 1999), mas ainda assim, 

observamos perda óssea significativa em membro superior acometido em 

mais da metade dos pacientes estudados.   Em concordância com estudos 

anteriores, nós observamos valores de DMO mais baixos no hemicorpo 

parético, e evidência de perda óssea mais significativa em membro superior 

acometido (Iversen et al., 1989; Ramnemark et al., 1999).  Deve ser 

mencionado que, a maioria dos pacientes hemiplégicos, incluindo os de 

nosso estudo, apresentam déficit motor predominante em membro superior.   

No entanto, é importante ressaltar que 40,4% dos pacientes 

estudados fizeram uso de medicação antireabsortiva óssea (alendronato).  

Os autores estavam cientes de que o uso de medicação poderia interferir 

com os resultados, mas optaram pela pronta introdução da medicação, 

naqueles com indicação para tanto segundo a avaliação densitométrica, e 
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por mantê-los no estudo considerando o uso da medicação como uma 

variável independente.  Porém, a análise dos dados não evidenciou o uso da 

medicação como um fator associado a perda óssea (não se mostrou 

protetor), nem tão pouco foi observada diferença significativa na intensidade 

de perda óssea ao comparar a intensidade de perda de cada uma das 

quatro regiões densitométricas analisadas entre pacientes com ou sem uso 

da medicação.  Talvez o tempo de uso da medicação não tenha sido ainda 

suficiente para resultar em impacto significativo.  

Em relação a possíveis determinantes de perda óssea, nosso estudo 

evidenciou associação com espasticidade, sendo observada perda mais 

significativa naqueles com espasticidade mais intensa.  Resultados similares 

foram observados por Pang et al. (2007) em um estudo transversal com 47 

pacientes crônicos, com o uso de tomografia computadorizada quantitativa 

de rádio.  Além da espasticidade, apontaram força muscular e tempo de 

imobilismo como possíveis determinantes de desmineralização óssea.   

Diferentemente, Del Puente et al. (1996),  ao avaliar 48 pacientes em fase 

subaguda e crônica pós-hemiplegia, não encontraram associação 

significativa entre espasticidade, nível funcional e dados antropométricos, e 

a perda óssea.    

Observamos uma possível associação com a força muscular, com 

maior perda em colo femoral em pacientes com menores graus de força 

muscular, com significância estatística apenas na análise univariada.   Um 

outro estudo, envolvendo pacientes hemiplégicos crônicos, observou 

associação positiva entre as forças de reação ao solo durante a marcha e a 



 59

 

DMO femoral pós-AVE (Worthen et al., 2005).  Também observamos uma 

maior tendência à perda óssea em colo femoral em pacientes dependentes 

de cadeira de rodas quando comparados a deambuladores, como observado 

por Jorgensen et al. (2000), que se mostrou significativa na análise 

univariada. 

Um estudo mais antigo, envolvendo 33 pacientes hemiplégicos (22 

agudos e 11 crônicos), evidenciou associação entre perda óssea e tempo de 

AVE (Denham, 1973).  No entanto, não foi observada associação entre a 

intensidade de perda óssea e a força de preensão.  Ramnemark et al. (1999) 

avaliaram possíveis determinantes de perda óssea durante os primeiros 12 

meses pós-AVE e também não encontraram associação entre variáveis 

antropométricas e intensidade de perda óssea. 

O uso de anticoagulantes e/ou anticonvulsivantes está associado ao 

aumento de reabsorção óssea e foi um dos determinantes de perda óssea 

identificados em nosso estudo.  O uso crônico de anticoagulantes foi 

também identificado por Sato et al. (1997c) como um fator de risco 

associado à perda óssea pós-AVE.   O uso de anticoagulantes antagoniza o 

efeito da vitamina K, impossibilitando a conversão de glutamato em gama-

carboxiglutamato, resultando em alteração da Gla proteína que não 

consegue se ligar à hidroxiapatita ou acumular no osso.  E os 

anticonvulsivantes levam ao aumento da atividade de enzimas oxidativas 

hepáticas que aceleram o metabolismo da vitamina D3, que resulta em 

metabólitos inativos, redução da absorção de cálcio e hiperparatireoidismo 
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secundário, com consequente aumento da reabsorção óssea (Ensrud et al., 

2008).  

Maior tempo de AVE foi evidenciado como fator protetor para perda 

óssea em antebraço proximal, o que pode indicar uma tendência à 

estabilização da perda óssea ao longo do tempo.  Esta tendência foi também 

constatada por Sato et al. (1998c) que evidenciaram níveis séricos normais 

de marcadores bioquímicos de reabsorção óssea em um grupo de 

hemiplégicos crônicos, com em média 4,6 anos de lesão.  

Em nossa amostra, a perda óssea mais intensa foi de 24,0% ao longo 

de 14 meses, observada no colo femoral do hemicorpo parético de um 

paciente do sexo masculino de 69 anos, caucasiano, dependente de cadeira 

de rodas desde o AVE, ocorrido 35 meses antes da primeira avaliação 

densitométrica, com índice de massa corpórea de 22,7, antecedente familiar 

positivo para osteoporose e fratura, em uso de anticoagulante oral e 

intolerância ao uso de alendronato.  Este paciente apresentou fratura 

proximal de úmero durante o estudo.   

Há um relato de caso de um paciente do sexo masculino com perda 

óssea significativa no dimídio parético  ao longo dos primeiros 3 anos pós-

AVE,  apesar do uso de bisfosfonatos.  Durante os 3 anos, foi observada 

uma perda óssea de 21,6% no fêmur do membro inferior parético, e 

nenhuma outra causa de osteoporose secundária foi identificada (Poole et 

al., 2005).  Em nosso paciente, também não foi encontrado nenhum fator 

adicional. 
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Quanto à composição corpórea, observamos ausência de diferença 

estatística significante ao comparar a evolução da massa magra e massa 

gorda em hemicorpo acometido e não-acometido na fase crônica.  Durante o 

primeiro ano pós-AVE  observa-se redução relativa do conteúdo de massa 

magra e aumento relativo do conteúdo de gordura no hemicorpo 

comprometido, sobretudo em membro superior (Iversen et al., 1989). 

Quanto à incidência e à distribuição de fraturas em nossa amostra, 

cinco (8,8%) dos 57 pacientes apresentaram fratura: três em fêmur (5,3%), 

um em porção proximal do úmero e um em porção distal do rádio), próximas 

àquelas encontradas por Kanis et al. (2001) e Sato et al. (2001).  O tempo 

médio de AVE, na ocasião da fratura, foi de 30 meses, próximo ao que foi 

observado por Ramnemark et al. (1998). 

Considerando a alta frequência de valores de DMO abaixo dos níveis 

normais em nossa amostra (81,5%), inferiores a -1,0 DP em relação ao 

adulto jovem (T–score) ou inferiores a -2,0 DP em relação aos indivíduos de 

mesma faixa etária e etnia (Z–score), nós concordamos com a sugestão de 

Beaupre e Lew (2006) de que todos os pacientes com fatores de risco 

clássicos e/ou déficit de deambulação devam ser submetidos à avaliação de 

DMO após AVE.   
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7. CONCLUSÕES 
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Nosso estudo traz novas evidências sobre a evolução da DMO na 

fase crônica pós-AVE, com a observação de que a perda ainda é frequente e 

se mantém mais intensa em membro superior de hemicorpo acometido, 

quando comparada ao membro superior de hemicorpo não-acometido.    

Na população estudada, o maior tempo de AVE constituiu fator 

protetor para perda óssea em antebraço, o que pode indicar uma tendência 

à estabilização da perda óssea com o passar dos anos.  A espasticidade 

mais acentuada e o uso de anticoagulantes e anticonvulsivantes foram 

associados à perda óssea mais intensa no fêmur.   Pacientes com maior 

comprometimento funcional e menor grau de força também apresentaram 

maior tendência à perda nesta região.   

Nossos achados sugerem que pacientes hemiplégicos crônicos 

devem ser monitorados e tratados para a perda óssea, com atenção para os 

determinantes identificados, e que o membro superior do hemicorpo 

acometido deve ser incluído na avaliação densitométrica.  
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8. ANEXOS 
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VERSÃO BRASILEIRA DA MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

 

 
 
MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA  FUNCIONAL (MIF)    
 
 
 

 
 
              

    __/__/__ __/__/__ __/__/__ 
1 Alimentação       
2 Higiene pessoal       
3 Banho       
4 Vestuário tronco superior       
5 Vestuário tronco inferior       
6 Uso de sanitário       
7 Controle vesical       
8 Controle intestinal       
9 Transferência sedestação/ortostatismo       
10 Transferência sanitário       
11 Transferência banheiro/chuveiro       
12 Locomoção cadeira de rodas       
ou 12 Marcha       
13 Escadas       
 SUBTOTAL MOTORA (13 – 91)    
14 Compreensão (audição)       
ou 14 Compreensão (visual)       
15 Expressão       
16 Interação social       
17 Resolução de problemas       
18 Memória       
  TOTAL (18 – 126)       
 

Pontuação de cada um dos 18 itens: (1 a 7) 1 (dependência total), 2 
(dependência máxima, realiza menos de 25% da tarefa), 3 (dependência 
moderada, realiza 50% da tarefa),  4 (dependência mínima, realiza 75% 
da tarefa),  5 (necessita supervisão para a tarefa), 6 (necessita 
adaptação ou mais tempo para a realização da tarefa), 7 (realiza de 
forma independente, com segurança e no tempo usual) 
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ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA  
 
 
 
0 Sem aumento do tônus muscular 
1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por mínima 

resistência no final do arco do movimento 
1+ Leve aumento do tônus muscular, manifestado por mínima 

resistência em cerca de 50% do arco do movimento 
2 Moderado aumento do tônus muscular na maior parte do arco do 

movimento, mas os segmentos são facilmente mobilizados 
3 Significativo aumento do tônus que dificulta a mobilização 
4 Rigidez em flexão ou extensão  
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