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RESUMO 

 

Stanich P. Relevância dos aspectos nutricionais na sobrevida de 

pacientes com Doença do Neurônio Motor. São Paulo; 2001. [Tese de 

Doutorado- Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo].  

Objetivos. Avaliar o efeito dos aspectos nutricionais na sobrevida de pacientes 

com Doença do Neurônio Motor (DNM) e apresentar as variáveis preditivas 

para a indicação de terapia nutricional enteral, por gastrostomia endoscópica 

percutânea (GEP). Material e Métodos. Foi um estudo longitudinal tipo coorte 

retrospectiva, de 2000 a 2008, e a casuística constituída por 128 pacientes com 

DNM. Variáveis clínicas, nutricionais e respiratórias foram analisadas. As 

análises foram conduzidas adotando-se a sobrevida como variável dependente. 

A sobrevida foi avaliada pela Curva de Kaplain - Meier. As variáveis que 

apresentaram nível de significância de 20% (p< 0,20) foram selecionadas para 

o modelo de regressão proporcional de Cox. Resultados. Cento e onze 

pacientes realizaram a gastrostomia, sendo 59 com a forma apendicular (ELA)  

e 52 com a forma bulbar (PBP). A desnutrição estava presente em 32% da 

população antes da GEP, com maior frequência nos pacientes com ELA. O 

tempo de sobrevida após a GEP foi de 11 meses para os pacientes com PBP e 

16 meses para ELA (p< 0,05). As variáveis associadas à sobrevida foram: 

precocidade na indicação da GEP; redução de CVF %, idade e IMC antes da 

GEP (hazard ratio de 0, 254 e p = 0, 007) para os pacientes com ELA e 

exclusão da alimentação por via oral e traqueostomia (hazard ratio de 0, 345 e 

p= 0, 014) para os pacientes com PBP. Ao final do modelo as variáveis mais 

associadas com a sobrevida foram precocidade na indicação de GEP, exclusão 

da alimentação por via oral, para os pacientes com PBP e estado nutricional 

antes da GEP para os pacientes com ELA. Conclusões. A inserção precoce 

de gastrostomia endoscópica percutânea, a partir do momento diagnóstico, foi 

fator protetor para a sobrevida dos pacientes. A desnutrição foi fator 

prognóstico ruim, especialmente para os pacientes com ELA. Vigilância 

nutricional durante a evolução da doença pode melhorar os resultados quando 

o objetivo é aumentar a sobrevida de pacientes com DNM/ELA.  

 

Descritores: Análise de sobrevida. Gastrostomia endoscópica percutânea. 

Doença do Neurônio Motor. Avaliação Nutricional. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Stanich P. Relevância dos aspectos nutricionais na sobrevida de 

pacientes com Doença do Neurônio Motor [Relevance of nutrition on survival 

of patients with Motor Neurone Disease]. São Paulo; 2001. [Tese de 

Doutorado- Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo].  

 

Aims. To evaluate the effect of nutrition on survival of patients with Motor 

Neurone Disease (MND) and present the predictor variables for indications of 

nutritional therapy, percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Methods. It 

was a retrospective longitudinal cohort study, from 2000 to 2008, and the 

sample consisted of 128 patients with MND. The variables investigated were 

clinical, nutritional and respiratory were analysed. Analyses were conducted by 

adopting the survival as the dependent variable. The survival curve was 

evaluated by Kaplain - Meier. The variables that had a significance level of 20% 

(p <0.20) were selected for the proportional regression model of Cox. Results. 

One hundred and eleven patients underwent gastrostomy, and 59 limb onset 

(ALS) and 52 with bulbar onset (PBP). Malnutrition was present in 32% of the 

population before PEG, most frequently in patients with limb onset. The survival 

time after PEG was 10.5 months for patients with PBP and 16 months for ALS 

(p <0.05). Variables associated with survival were: early indication in the PEG, 

for ALS and PBP; reduction of FVC% and BMI before PEG (hazard ratio of 0, 

254, p = 0, 007) for patients with limb onset and exclusion of oral feeding and 

tracheostomy (hazard ratio of 0, 345, p = 0, 014) for patients with bulbar onset. 

Conclusions. Early insertion of percutaneous endoscopic gastrostomy, from 

the time diagnosis was a protective factor for patient survival. Malnutrition was a 

bad prognostic factor, especially for patients with limb onset. Nutritional 

surveillance for disease progression may improve results when the goal is to 

increase the survival of patients with MND / ALS. 

 

Descriptors: Survival analysis. Percutaneous endoscopic gastrostomy. Motor 

Neurone Disease. Nutritional Assessment. 
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ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica 

ELP – Esclerose Lateral Primária  
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I – INTRODUÇÃO 

 

As doenças do neurônio motor (DNMs) compreendem um grupo 

heterogêneo de afecções degenerativas, de etiologia desconhecida, que 

comprometem a atividade neuromuscular (TANDAN, BRADLEY, 1985; 

ROWLAND, SHNEIDER, 2001; CHIEIA, 2005). 

 

Os estímulos nervosos partem do córtex motor, de onde são conduzidos 

pelos neurônios motores superiores (NMSs) até a região da medula espinhal. A 

partir deste local esses sinais são levados pelos neurônios motores inferiores 

(NMIs) até a placa motora, região de interação entre o neurônio e a fibra 

muscular, onde são liberados para controlar a contração dos músculos. 

 

A classificação das DNMs depende entre outros aspectos do segmento 

motor afetado. A morte dos NMIs provoca doenças como atrofia espinhal 

progressiva ou atrofia espinobulbar progressiva. No caso de morte dos NMSs, 

podem ser observadas diversas formas de paraplegias espásticas ou ainda a 

esclerose lateral primária. Quando ambos os segmentos, superior e inferior, 

são afetados, caracteriza-se o quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA).  

As formas de DNMs incluem quatro síndromes classificadas segundo os 

sintomas clínicos, predominância do envolvimento dos neurônios motores, 

alterações morfológicas, padrão de herança, achados eletrofisiológicos, 

alterações bioquímicas e imunológicas. 

 

Essas síndromes são: atrofia muscular progressiva (AMP), esclerose 

lateral primária (ELP), paralisia bulbar progressiva (PBP) e esclerose 

lateral amiotrófica (ELA) (WORLD FEDERATION OF NEUROLOGY 

RESEARCH GROUP ON NEUROMUSCULAR DISEASES, 1994; CHIEIA, 

2005).  
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O termo AMP é empregado quando há envolvimento exclusivo do NMI, 

representando 5 a 20% dos casos de DNMs. Manifesta-se clinicamente com 

fraqueza, atrofia e fasciculações, geralmente com início em membros 

superiores envolvendo progressivamente membros inferiores e região 

bulbar. 

A ELP apresenta acometimento puro do MNS. Caracteriza-se por 

início insidioso dos sintomas e evolução lentamente progressiva com ou 

sem períodos estacionários. Não há relatos de envolvimento de outra parte 

do sistema nervoso a não ser dos tratos piramidais (STARK, MOERSCH, 

1945).  

A PBP, descrita inicialmente por Duchenne em 1860, (DUCHENNE, 

1860 apud MACKAY, 1963) como “paralisia muscular progressiva de língua, 

palato e lábios”, caracteriza-se por acometimento isolado ou predominante 

dos neurônios motores bulbares, com ou sem lesão do NMS. Os principais 

sintomas são disfagia e disartria, seguidos de fraqueza e atrofia dos 

membros e fasciculações na língua. Associadamente, sinais de 

comprometimento do NMS ou labilidade emocional não são infreqüentes (LI 

e col, 1990; NORRIS e col, 1993).  

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como 

doença de Lou Gehrig, é a forma mais comum dos transtornos dos 

neurônios motores, e por isso freqüentemente o termo ELA é utilizado para 

as outras DNMs com início na vida adulta (CORCIA, MEININGER, 2008).  

 

O acometimento acontece pelo endurecimento (esclerose) das raízes 

laterais da medula espinhal (lateral), que acaba por levar à fraqueza e atrofia 

muscular (amiotrófica) (OLIVEIRA, PEREIRA, 2009). 
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As características clínicas e patológicas foram publicadas por Charcot 

em 1874 (MITSUMOTO, NORRIS 1994; GOETZ, 2000). No entanto, 

existem relatos anteriores, de 1830 feitos por Charles Bell, François- 

Amilcar Aran e Jean Cruveilhier, reconhecendo a síndrome (TURNER e col, 

2010). 

 

Desde a descrição feita por Charcot, pouco se acrescentou em relação 

às manifestações clínicas: atrofia muscular distal e/ou proximal dos membros 

superiores e/ou inferiores e língua, miofasciculações e sinais piramidais         

(hiperreflexia, sinal de Babinski, sinal de Hoffmann). Não há alterações de 

sensibilidade ou distúrbios do controle esfincteriano e a evolução é insidiosa 

(OLIVEIRA, GABBAI, 2001).  

 

Informalmente, utilizam-se os termos ELA apendicular e ELA bulbar. Na 

ELA de início apendicular, ou simplesmente ELA, os sintomas começam pelos 

membros.  Na ELA de início bulbar, ou simplesmente PBP, a doença inicia-se 

pela musculatura inervada pelos nervos bulbares, afetando fala, voz e 

deglutição.  

 

Alguns pacientes apresentam durante muitos anos a forma 

exclusivamente limitada aos membros ou a forma puramente bulbar, antes 

de se instalar a forma combinada. Na maioria dos casos, observa-se desde 

o início uma combinação das duas formas (BACH, 2004). 

 

Questiona-se se essas síndromes correspondem a entidades isoladas 

ou se estariam inseridas no contexto da ELA, correspondendo apenas a 

fases ou manifestações distintas da mesma doença (LI e col, 1990; NORRIS 

e col,1993; MACKAY, 1963 ; TANDAN, BRADLEY, 1985; PRINGLE e col, 

1992). 
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A degeneração provocada pela ELA é irreversível e em estágios 

avançados são afetados os quatro membros, musculatura facial, cervical e 

torácica. Nesta etapa, os NMs apresentam-se com um quinto do diâmetro 

normal, o citoplasma e núcleo mostram-se extremamente condensados e o 

corpo celular adota formato fusiforme (MITNE, 2011). 

Atualmente o diagnóstico da ELA é estabelecido pela identificação de 

sintomas presentes no El Escorial, 1998, apoiado pelo estudo 

eletroneuromiográfico (CARVALHO e col, 2009). Para conclusão diagnóstica, 

outros exames subsidiários, exames laboratoriais e de neuroimagem são 

realizados para excluir possíveis diagnósticos que mimetizam a ELA (CORCIA, 

2008). 

Infelizmente, até o momento, não existe um biomarcador que contribua 

para o diagnóstico da ELA e nem qualquer elemento que permita diagnosticar 

indivíduos em fase pré-sintomática da doença. Esta situação agrava o já 

reduzido tempo de sobrevida do paciente. 

Apesar do potencial diagnóstico desenvolvido atualmente, o tempo entre 

o aparecimento dos primeiros sintomas e a confirmação diagnóstica persiste 

em média entre 13 e 18 meses (www.tudosobreela.com.br; CHIÓ e col, 1999). 

 

Embora a ELA seja considerada uma doença de incidência rara (1-2 

casos/100.000 indivíduos ou 2500 casos/ano), determina um grande 

impacto pessoal e social. Exceto em um pequeno foco no Pacífico 

ocidental e na península de Kii no Japão, onde a doença assumiu uma 

forma epidêmica (3,9/100.000 habitantes), a freqüência é similar em quase 

todo o mundo, com exceção da China, que apresenta a menor incidência 

mundial (0,3/100.000 habitantes) (KURTZKE, 1991 apud MITSUMOTO, 

NORRIS, 1994; DIETRICH e col, 2000; ROWLAND, SHNEIDER, 2001; 

PALERMO, LIMA, ALVARENGA, 2009). 

http://www.tudosobreela.com.br/
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Estudos recentes apontam para um aumento do número de pacientes 

com ELA. Entretanto, não se pode definir se esse fenômeno ocorre por maior 

atenção dada à doença, melhor treinamento dos neurologistas para o 

diagnóstico ou se algum fator ambiental estaria influenciando essa estatística 

(Associação Americana de ELA http://www.alsa.org/). 

 

O acometimento é mais comum em indivíduos do gênero masculino, 

na proporção de 1,8: 1,0. No Brasil, a média de idade é de 52,0 anos, sendo 

48,5 anos para os homens e 53,1 anos para as mulheres. No continente 

europeu, ocorre entre 59 e 65 anos, e acima de 65 anos na América do 

Norte. Cerca de 4 a 6% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 40 

anos (DIETRICH e col, 2000; COSTA e col, 1999; PALERMO, LIMA, 

ALVARENGA, 2009). 

A etiologia da doença, até o presente momento, não está esclarecida. 

Estudos epidemiológicos e experimentos em modelos animais têm 

levantado a hipótese de que a presença de algum fator genético e sua 

expressão clínica estaria relacionada a fatores desencadeantes do 

processo degenerativo do motoneurônio. Destacam-se nessa situação 

processos inflamatórios, exposição a agentes tóxicos endógenos e 

exógenos e atividade física (SILVA, 2006).  

Sob o ponto de vista epidemiológico, as formas de manifestação da 

doença seriam ELA esporádica (clássica), ELA Guam e ELA familial. 

 

Aproximadamente 90% dos casos são ditos esporádicos. Nesses, é 

desconhecida uma causa específica para o desenvolvimento da ELA e 

especula-se que fatores genéticos somados a efeitos ambientais possam 

contribuir para a sua emergência. Além desses, a atividade física extenuante 

também estaria envolvida com o desencadeamento da doença (CHIÓ e col, 

http://www.alsa.org/
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2005). Também há relatos relacionando injúrias repetidas no seguimento 

cefálico com o aparecimento da doença (DION e col, 2009). 

 

Um tipo especial de ELA é encontrado na população Chamorro, da ilha de 

Guam no Pacífico Oeste. O quadro clínico é indistinguível daquele encontrado 

em outros países, associado a características clínicas e anatomo-patológicas 

de parkinsonismo e demência tipo Alzheimer. Após estudos, verificou-se que o 

tecido cerebral dos pacientes da ilha apresentava altos índices do aminoácido 

neurotóxico, não-protéico, beta-metil-amino-L-alanina (BMAA). Uma explicação 

para este fenômeno viria da dieta da população local e da biomagnificação do 

BMAA. Esse composto é produzido por cianobactérias que vivem em simbiose 

com plantas do gênero Cyca sp . Morcegos conhecidos como “Flying Fox” 

alimentam-se das sementes de Cyca sp., acumulando o BMAA em seus 

tecidos. Surpreendentemente, esses mamíferos constituem uma iguaria da 

culinária local, e dessa forma os habitantes estariam sujeitos a ingestão de 

grandes quantidades do BMAA. Entretanto, não se sabe ao certo se o BMAA é 

o fator determinante para que a ELA apareça em conjunto com características 

da doença de Alzheimer e Parkinson (MITNE, 2011). 

 

As formas familiares representam apenas 5% a 10% de todos os 

casos, em geral sob herança autossômica dominante e clinicamente 

indistinguível da forma esporádica (CALIA, ANNES, 2003; CHIEIA, 2005).

  

O estudo das diversas formas de ELA permitiu propor hipóteses para o 

desenvolvimento da doença. Entretanto, nenhuma delas foi capaz de explicar 

todo o espectro de características clínicas e moleculares (MITNE, 2011). 

Após o início dos sintomas a média de sobrevivência na ELA é de 2,5 

anos, e em 28% dos casos a sobrevida é de 5 anos (PRITCHARD, 
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SWINGLER, 2000). Na PBP podemos encontrar 2,2 anos de evolução, 

enquanto a ELP apresenta evolução mais longa (FERRAZ, 1996).  

 

Somente 22% dos pacientes sobrevivem por 10 anos. O prognóstico 

tende a ser pior em indivíduos com início bulbar, idosos e com predomínio 

de atrofia (MACKAY, 1963; EISEN e col, 1993; WALLING, 1999).  

 

A insuficiência respiratória, com ou sem pneumonia, é a principal causa 

de óbito, usualmente associada à disfagia com broncoaspiração (OLIVEIRA, 

GABBAI, 2001; DONKERVOORT, SIDDIQUE 2001- 2009). 

 

Até o presente momento trata-se de uma doença sem cura. Vários 

tratamentos já foram testados, incluindo antioxidantes, bloqueadores do canal 

de cálcio, agentes antivirais, inibidores da excitotoxicidade, plasmaférese e 

imunossupressores, sem mudança significativa na história natural da ELA 

(MILLER e col, 2010). 

Outras drogas estão em fase de teste, como o fator neurotrófico ciliar 

(CNTF), o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNTF), o fator de 

crescimento tipo insulina (IGF1) e o fator neurotrófico derivado da glia (GNDF). 

Essas substâncias têm papel neuroprotetor, diminuindo o grau de atrofia 

muscular na ELA (MILLER e col, 2010). 

O único medicamento aprovado para o tratamento da doença é o riluzol. 

Contudo, mostrou-se que seu efeito é limitado, estendendo a sobrevida dos 

pacientes em apenas 2 a 4 meses, sem influência na capacidade funcional 

(BENSIMON e col, 1994; MCGREER, MCGREER, 2005; MILLER e col, 2010).  
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Abordagem Multidisciplinar 

 

Os ensaios clínicos geralmente estão relacionados aos tratamentos que 

possam trazer impacto positivo na ELA, aumentando a expectativa de vida e 

retardando a progressão da doença. 

  

O aumento da sobrevida do paciente com ELA deve-se à eficácia do 

programa de atendimento que visa à atuação multidisciplinar, com 

envolvimento das áreas médica, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência 

social, nutrição, psicologia e fonoaudiologia, que muitas vezes estão aliadas a 

associações que viabilizam a prestação de serviço público e voluntário 

(MITSUMOTO e col, 1998; TRIAL e col, 2003; ANDERSEN e col, 2005). 

 

A atuação de equipes especializadas pode contribuir para que pacientes e 

cuidadores participem ativamente do tratamento, mesmo que paliativo. Essa 

atuação deve ocorrer de forma integrada e adaptada às necessidades 

individuais e específicas do momento (O´BRIEN, 2004; MILLER e col, 2010). 

Todos os tratamentos que reduzem a carga da doença nos pacientes 

amenizam o stress e melhoram a qualidade de vida dos cuidadores (TRIAL 

e col, 2003). 

 

Instrumentos específicos para análise da qualidade de vida e 

sobrevida estão bem definidos e recomendados em estudos clínicos 

(KAUFMANN e col, 2005). Para análise da qualidade de vida são utilizadas 

as escalas de McGrill quality of life single item scale (MQOL-SIS) e a ALS 

assessment questionnaire (ALSAQ-40) (COHEN, 1995; JENKINSON e col, 

1999). 

 

A ALSAQ-40 é considerada “padrão ouro” para análise da qualidade de 

vida dos pacientes com ELA, abrangendo questões referentes à alimentação, 
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comunicação, AVDs, mobilidade física e aspectos emocionais. Durante a 

realização do questionário os pacientes se sensibilizam, principalmente nas 

questões relacionadas às expectativas para o futuro, reforçando a importância 

do apoio psicológico e tratamento dos estados depressivos que aparecem 

durante o curso das doenças degenerativas (STANICH e col, 2004; TRAIL e 

col, 2003). 

 

A escala funcional Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale 

revisada (ALSFRSr) é recomendada para inclusão e seguimento em estudos 

transversais e longitudinais. Seus resultados estão em concordância com as 

medidas objetivas da força muscular e função pulmonar. Após o ajuste para a 

idade, gênero e duração dos sintomas, é utilizada como forma de triagem para 

a entrada em ensaios clínicos e como medida substituta de função, em 

situações nas quais a força muscular não pode ser medida diretamente 

(KAUFMANN e col, 2005)  

 

Aspectos respiratórios 

 

A fraqueza dos músculos respiratórios é frequente nas DNMs e está 

associada diretamente com a morbidade e mortalidade desses pacientes. Esse 

comprometimento muscular tem como consequências a hipoventilação, 

retenção de muco brônquico, atelectasias e predisposição para infecções de 

repetição (MARIA e col, 2007). 

  

A maioria dos pacientes com DNM apresenta fraqueza dos músculos 

esqueléticos apendiculares antes dos respiratórios. Assim, o comprometimento 

respiratório é a queixa primária em poucos casos (LECHTZIN e col, 2002). 

 

Sabemos que com a progressão da ELA os motoneurônios 

responsáveis pela inervação dos músculos respiratórios degeneram, 
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resultando em fraqueza diafragmática e intercostal. Em seus estudos 

TIDWELL (1993) relata que a fadiga da musculatura respiratória acontece 

quando a força e a duração do trabalho muscular excedem as reservas 

energéticas do músculo. A hipóxia secundária à hipoventilação alveolar 

pode agravar a fadiga muscular. Dentre os sintomas estão: dispneia, 

taquipneia, volumes correntes diminuídos em casos de ventilação 

mecânica não invasiva, movimentos assincrônicos da parede abdominal, 

uso da musculatura acessória e hipercapnia. 

 

A dispneia evolui de maneira lenta e insidiosa, caracterizada inicialmente 

pela hipoventilação noturna e na posição supina, levando a sonolência diurna, 

indisposição, cefaleia matinal e, algumas vezes, redução do apetite e perda de 

peso (MARIA e col, 2007). 

 

Embora o comprometimento dos músculos respiratórios progrida com a 

evolução da doença, o mesmo só será observado no exame físico quando se 

instalar a respiração paradoxal, comprovando o sinal de fraqueza diafragmática 

importante (HOPKINS, 1996). É consenso que os sintomas de dispneia não 

são suficientes para identificar e caracterizar a disfunção respiratória, o 

que torna necessária a utilização de exames subsidiários (SIMILOWSKI, 

2000). 

 

O teste de função realizado através da aferição de medidas 

espirométricas sistemáticas é capaz de determinar o grau do padrão 

restritivo pulmonar de pacientes com DNM/ELA (LECHTZIN e col, 2002). 

 

A medida de capacidade vital forçada (CVF) está relacionada com a 

sobrevida de pacientes com DNMs. A velocidade de redução de CVF pode 

variar entre os pacientes, mas tende a ser linear. Essa velocidade é descrita 
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entre 2,5% a 8,3% dos valores preditos por mês, com média de 3,5% 

(LECHTZIN e col, 2002; LEIGH e col, 2003).  

 

A pressão nasal máxima (sniff nasal pressure) parece ser um indicador 

mais preciso do que a CVF. No entanto em pacientes com grave envolvimento 

bulbar, nenhuma das medidas são indicadores sensíveis de insuficiência 

respiratória (ANDERSEN e col, 2005). 

 

O acompanhamento respiratório pode auxiliar na compreensão da 

inter-relação dos tratos respiratório e digestório e na indicação dos 

cuidados paliativos, como gastrostomia endoscópica percutânea (GEP), 

ventilação não invasiva e traqueostomia (SCHIFMAN, BELSH, 1993; 

STAMBLER, 1998; MILLER e col, 2001; MAGNUS e col, 2002; LO COCO e 

col, 2006). 

 

O uso de ventilação não invasiva por pressão positiva (VNI) com dois 

níveis pressóricos, através de Bi - PAP e ventilação mecânica invasiva por 

traqueostomia (TQ) são indicados para aliviar os sintomas, melhorar a 

qualidade de vida e a sobrevida (KEOPLAS e col, 1999; ANDERSEN e col, 

2007). 

 

Inexistem claras evidências sobre os critérios de indicação de VNI e TQ 

em pacientes com ELA. A presença de sintomas e sinais relacionados com 

fraqueza muscular respiratória são os critérios comumente utilizados para a 

indicação de VNI (LEIGH e col, 2003). Medida de CVF ≤ 50% do valor predito é 

um forte indicador para o suporte ventilatório (LISBETH e col, 1994; KEOPLAS 

e col, 1999; GREGORY e col, 2002).   

 

Inicialmente, a indicação de VNI noturna é preferencial em relação à 

traqueostomia (LEIGH e col, 2003; MILLER e col, 1999; BOURKE, GIBSON, 
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2004). Em doentes com disfunção bulbar grave, a VNI pode auxiliar nos 

sintomas de hipoventilação noturna, mas é improvável proporcionar aumento 

da sobrevida. Com a evolução natural da doença, o uso contínuo da VNI torna-

se inevitável (ANDERSEN e col, 2007). 

 

Em estudo retrospectivo analisando o impacto da VNI na sobrevida de 

pacientes com DNM/ELA, observou-se aumento da sobrevida nos pacientes 

que utilizaram Bi - PAP por períodos superiores a 4 horas/dia, em comparação 

ao grupo que utilizou por períodos inferiores. A forma de utilização da 

modalidade também é essencial para se obter melhores resultados. Resultados 

similares foram observados na porcentagem de declínio da CVF (KEOPLAS e 

col, 1999). 

 

Estudo americano multicêntrico analisando os indicadores de sobrevida 

na ELA descreveu, dentre os fatores analisados, a porcentagem de redução de 

CVF como o principal fator prognóstico (STAMBLER e col, 1998). O mesmo foi 

observado por MAGNUS e col (2002), acrescido do fator idade nos pacientes 

com comprometimento inicial apendicular. 

 

Cita-se o manejo da secreção brônquica como o fator determinante para o 

sucesso na utilização de VNI. O uso de cough assist, aspiração orotraqueal, 

ventilação por mecanismo bolsa máscara e miotomia cricofaríngea são 

medidas sugeridas nos estágios mais avançados para minimizar os sintomas 

(LEIGH e col, 2003; ANDERSEN e col, 2007). 

 

A indicação de traqueostomia é sugerida quando a VNI torna-se ineficaz 

com a progressão da doença, ou em pacientes que não conseguem colaborar 

devido ao comprometimento bulbar grave ou dificuldade no manejo de 

secreções (MILLER e col,1999; ANDERSEN e col, 2007). 
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A TQ pode prolongar a vida por muitos anos e proporcionar alívio dos 

sintomas. No entanto os cuidados necessários com o procedimento 

determinam um impacto emocional e social significativo aos pacientes e 

cuidadores (LEIGH e col, 2003). 

  

 Aspectos fonoaudiológicos 

A progressiva disfunção da musculatura orofaringolaringeal e da 

musculatura respiratória ocasionada pela degeneração dos neurônios 

motores do trato corticobulbar resulta em queixas de disartria, dispneia, 

disfonia e disfagia (ERTEKIN e col, 2000; CHIAPPETTA, ODA, 2004). 

 

A onda pressórica de ejeção oral relacionada ao volume e consistência do 

bolo alimentar, é um dos fatores responsáveis pela abertura da transição 

faringoesofágica. Com a progressão da ELA, o envolvimento da musculatura 

da língua e orbicular dos lábios desencadeia uma diminuição dessa onda, 

além da diminuição da peristalse faringeal e da elevação e anteriorização 

da laringe, ocasionando engasgos, mesmo com a saliva (COSTA e col, 1993; 

STRAND e col, 1996; WATTS, 2001).  

 

O início da disfagia é causado pela disfunção de fase oral 

preparatória e fase oral da deglutição.  As dificuldades apresentadas estão 

relacionadas com o transporte do bolo alimentar, com envolvimento das 

porções anterior e posterior da língua (KAWAI e col, 2003). 

 

A disfagia para líquidos é mais comum que para sólidos. O escape 

precoce é mais freqüente com líquidos ralos, além de ser a maior causa de 

aspiração traqueal, mesmo em estágios precoces da doença e com 

alterações leves da musculatura oral (CHIAPPETTA, ODA, 2004). 
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Resíduos faringeais são mais observados na consistência pastosa e 

sólida da dieta e podem causar penetração laringeal e aspiração traqueal 

após a deglutição. As alterações de deglutição ocorrem devido à 

ineficiência do trânsito oral, redução da movimentação da base da língua, 

redução da elevação e anteriorização laringeal e da contração faringeal 

(LOGEMANN 1998; CHIAPPETTA, 2005). 

 

O avançado grau de disfagia, redução de massa corporal e diminuição 

da força muscular respiratória, associada aos quadros depressivos 

identificam os estágios mais avançados da doença (BORASIO, VOLTZ, 

1997). 

 

Pacientes tratados precocemente são capazes de desenvolver 

mecanismos musculares adaptativos e diminuir o risco de aspiração 

traqueal, mesmo com graves alterações musculares. O tratamento consiste 

em propiciar deglutição segura através de procedimentos compensatórios 

adquiridos através de exercícios miofuncionais e do aprendizado de 

técnicas que estimulam a propriocepção oral, alterações posturais e 

manobras de deglutição (CHIAPPETTA, 2005).  

 

A relação entre disfagia, desnutrição, desidratação, fraqueza 

respiratória e pneumonia aspirativa é complexa e interdependente. A 

ocorrência de qualquer uma dessas condições tende a aumentar a 

probabilidade de que outras surjam (SILVA e col, 2008). 

 

A desnutrição decorrente da disfagia e da fraqueza e atrofias 

musculares incluindo o diafragma, aumenta o risco relativo de óbito em 

quase oito vezes (DESPORT e col 1999; MITSUMOTO e col, 2003).  
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 Aspectos Nutricionais  

 

A diminuição da ingestão alimentar na ELA é  multifatorial, determinada 

por inapetência, disfagia, fraqueza, dispnéia e depressão (SLOWIE e col, 1983; 

KASARSKIS e col, 1996; NELSON e col, 2000; WORWOOD, LEIGH, 1998; 

STANICH e col, 2004; SILVA e col, 2010). 

 

A prevenção de complicações secundárias como desnutrição e 

desidratação requer cuidados nutricionais especiais e avaliação funcional do 

sistema estomatognático (CHIAPPETTA, ODA, 2001; ERTEKIN E COL, 

2000). 

 

Modificações na alimentação como alteração da consistência e 

viscosidade da dieta, necessárias para o tratamento da disfagia, por vezes 

culminam em exclusão de alimentos de alto teor energético-proteico, 

especialmente nos pacientes que apresentam comprometimento bulbar (SILVA 

e col, 2010). 

 

Contrário aos estudos citados anteriormente, WORWOOD, LEIGH (1998), 

analisando a prevalência de desnutrição na ELA, observaram inadequada 

ingestão energética e moderada ingestão proteica em relação às necessidades 

individuais dos pacientes, independente da dificuldade de deglutição 

apresentada. Nesse estudo, a presença de desnutrição independeu do tipo de 

comprometimento apresentado, bulbar ou apendicular. 

 

A redução do peso corporal é comum em pacientes com DNM/ELA e 

certamente fatores dietéticos estão envolvidos (MATHUS - VLIEGEN e col, 

1994). NAU e col (1995) encontraram perda de massa magra corporal de dois 

quilos em seis meses, em pacientes com ingestão alimentar adequada frente 

às necessidades. SLOWIE e col (1983), em estudo de revisão, observaram que 
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a perda ponderal não ocorreu em todos os pacientes, sugerindo assim que a 

mesma não poderia ser atribuída simplesmente à inadequada ingestão 

alimentar ou a atrofia muscular. 

 

A principal alteração física observada na ELA é a perda muscular dos 

membros, abdome e da região orofaringeal, de forma progressiva e 

irreversível, sendo atribuída usualmente aos efeitos da degeneração 

muscular (SLOWIE e col, 1983; DESPORT e col, 2001). 

 

Nas décadas de 80 e 90, uma redução de 10% ou mais de peso corporal 

em um período de três a seis meses seria considerada desencadeadora de 

alterações fisiológicas e de morbidade nesses pacientes (SLOWIE e col, 1983; 

KASARSKIS e col, 1996). 

 

A perda de peso corporal, como determinante para a sobrevida dos 

pacientes com ELA, tomou tamanha proporção que os estudos atuais buscam 

identificá-lo como fator preditor. Em estudo recente, os autores identificaram 

que diminuição de 5% do peso habitual, no momento diagnóstico, aumentou 

em 30% o risco de óbito na população estudada (MARIN e col, 2011). 

 

Na mesma linha de raciocínio, estudos demonstraram aumento do gasto 

energético em repouso em 10% desses pacientes em relação à população 

sadia, caracterizando aumento do metabolismo. Em estágios mais avançados 

ou próximos do óbito esses valores são ainda maiores (KASARSKIS e 

col,1996; DESPORT e col, 2005). 

 

As causas do hipermetabolismo na ELA não estão bem esclarecidas. As 

vertentes aceitas até o momento estão relacionadas com a redução de massa 

magra corporal. A hipótese inicial para explicar esse paradoxo seria o aumento 

no trabalho muscular respiratório para manter adequada troca gasosa 
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(SLOWIE e col,1983; KASARSKIS e col, 1996; DESPORT e col, 2000). O 

possível envolvimento mitocondrial na gênese do hipermetabolismo na ELA é 

foco de estudos mais recentes (DESPORT e col, 2001; DESPORT e col, 2005). 

 

Daí vem à importância da intervenção nutricional no tratamento da ELA 

(NAU e col, 1995; KASARSKIS e col, 1996; DESPORT e col, 2001; 

HEFFERMAN e col, 2004; ANDERSEN e col, 2007; RIO, CAWADIAS, 2007; 

EISEN, 2009; PATEL, HAMADEH, 2009; MILLER e col, 2010; MARIN e col, 

2011). 

 

O conhecimento da composição corpórea permite estabelecer as 

alterações dos compartimentos orgânicos especialmente em quadros 

patológicos (WAITZBERG e col, 1989). A antropometria, bioimpedância elétrica 

(BIA), dupla absorciometria de raios-X (DEXA) e água duplamente marcada, 

são os métodos de avaliação nutricionais mais citados nos estudos.  Com 

exceção da antropometria, os demais métodos são usados principalmente em 

pesquisas clínicas (HEFERMAN e col, 2004; RIO, CAWADIAS, 2007). 

 

O estudo de SLOWIE e col (1983) foi um dos pioneiros na abordagem 

nutricional dos pacientes com ELA. Já se descrevia alterações de medidas 

antropométricas especificamente de circunferência do braço, circunferência 

muscular do braço e dobra cutânea do tríceps.    

 

Nau e col (1995) em avaliação do estado nutricional através da DEXA 

verificaram redução de massa magra e aumento de massa gorda, resultando 

em diminuição do peso corporal total. A perda de massa magra com aumento 

de massa gorda corporal foi confirmada em estudos posteriores.  

 

WORWOOD, LEIGH (1998) analisando por antropometria o estado 

nutricional de pacientes com DNM/ELA encontraram dados interessantes sobre 
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similaridade na evolução do estado nutricional de pacientes com 

comprometimento bulbar e apendicular e diferenças segundo o gênero. 

 

STANICH e col (2004) em avaliação do estado nutricional por métodos 

distintos, bioimpedância elétrica e antropometria não observaram diferenças 

significantes entre os métodos. Esses dados são semelhantes aos obtidos por 

DIAZ e col (1988) onde as medidas antropométricas por si, seriam suficientes 

para análise da composição corporal. 

 

Confirmando os achados, SILVA e col (2008) em estudo tipo coorte 

correlacionando variáveis nutricionais antropométricas e respiratórias, 

demonstraram relação positiva entre CFV e o índice de massa corporal (IMC), 

com ênfase na porcentagem de perda de peso. 

 

A antropometria tem sido uma valiosa ferramenta para a identificação de 

desnutrição. Trata-se de um método rápido, acessível, não invasivo e 

disponível. Apresenta inúmeras vantagens para avaliar um grande número de 

pacientes, com destaque para a antropometria do braço (KASARSKIS e col, 

1997). 

 

É bem provável que a antropometria possa refletir tanto o estado 

nutricional quanto a perda de neurônios motores. Ambas as situações são 

susceptíveis de serem influenciadas por e contribuir para a evolução da doença 

(WORWOOD, LEIGH, 1998). 

 

As medidas e índices antropométricos comumente utilizados para 

avaliação nutricional na DNM/ELA são: peso corporal, porcentagem de perda 

de peso e o índice de massa corporal (IMC), medidas essas que não refletem 

alterações específicas dos compartimentos corporais (RIO, CAWADIAS, 2007). 
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A combinação do IMC com outras medidas antropométricas pode auxiliar 

na elucidação etiológica da perda de peso, diferenciando a presença de 

desnutrição, aumento do metabolismo ou a perda de massa muscular por 

progressão da doença. No entanto esses métodos são usados principalmente 

em pesquisa (KASARSKIS e col, 1999). 

 

Embora citações anteriores sugiram o uso de métodos mais específicos 

para avaliação nutricional, a maioria dos profissionais que assiste pacientes 

com DNM/ELA, utiliza o IMC como índice para a avaliação do estado 

nutricional (CHIÓ e col, 1999; DESPORT e col, 1999; SCARMEAS e col, 2002; 

SHERMAN e col, 2004). 

 

Consistentes são os relatos correlacionando IMC e evolução da doença 

(MAZZINI e col, 1995; KASARSKIS e col, 1997; DESPORT e col, 1999; CHIÓ e 

col, 1999; DESPORT e col, 2000; HEFERMAN e col, 2004; MARIN e col, 

2011).  

Em 2011, MARIN e col, analisando as alterações do estado nutricional 

como fator prognóstico em pacientes com DNM/ELA, identificou que redução 

de 5% do peso corporal no momento diagnóstico estaria associada a 30% de 

risco de óbito. Se ocorrer durante o seguimento o risco teria os valores 

aumentados para 37%. Para o IMC a redução de 1 (um) kg/m2 estaria 

associada a 20% de risco de óbito.  

 

As alterações do estado nutricional durante a evolução da doença estão 

estabelecidas. Estudos demonstram diminuição de peso e gordura corporal, 

diminuição de massa magra, além do aumento do gasto energético em 

repouso, mesmo em vigência de adequada ingestão energético-proteica (NAU 

e col, 1995; KASARSKIS e col, 1997; SHERMAN e col, 2004; STANICH e col, 
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2004; CHIAPPETTA, 2005; DESPORT e col, 2005; SILVA e col, 2008; MARIN 

e col, 2011). 

O diagnóstico precoce da desnutrição permite direcionar a adequada 

intervenção nutricional por meio de terapia individualizada, podendo modificar o 

prognóstico dos pacientes de modo satisfatório (AQUINO, 2005). 

 

Até o presente momento são limitadas as informações sobre o papel da 

alimentação na etiologia, como fator protetor ou de progressão da DNM/ELA. 

 

Dos poucos estudos realizados, podemos citar NELSON e col (2000). O 

objetivo do estudo foi avaliar a relação entre a alimentação e o 

desenvolvimento da doença. Analisaram a ingestão de calorias, proteínas, 

lipídeos e carboidratos, com ênfases em alguns aminoácidos, micronutrientes 

(Vitaminas A, C e E, zinco e cobre) e fibras alimentares. Os resultados 

demonstraram diferença significativa apenas para a ingestão de lipídeos e 

fibras solúveis. 

 

Para a ingestão de lipídeos dados semelhantes foram encontrados em 

outra doença neurodegenerativa (Doença de Parkinson) (LOGROSCINO e col, 

1996). Quanto à ingestão de fibras solúveis, as relações ainda são 

desconhecidas.  

 

Em relação ao metabolismo de carboidratos, alguns estudos sugerem a 

presença de intolerância à glicose e diminuição nos valores de insulina. A 

alteração na taxa de glicose é inversamente proporcional à gravidade da 

doença; sugerindo que o antagonismo da insulina não é a primeira 

anormalidade da ELA, mas pode estar relacionado à inatividade física presente 

nas doenças progressivas (HUBBARD e col, 1992, DUPUIS e col, 2008). 
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Não é incomum observarmos elevação abrupta dos valores séricos de 

lipídeos. GUSTAFSON, STORTEBECKER (1972), observaram a presença de 

hipercolesterolemia em alguns pacientes nos estágios iniciais da doença, e 

hipertrigliceridemia em vários pacientes terminais.  

 

Reforçando os achados anteriores em relação ao metabolismo lipídico na 

DNM/ELA, DUPUIS e col (2008) observaram em modelos animais que a 

dislipidemia exerce um papel protetor para a evolução da doença, com valores 

de sobrevida próximos aos determinados pelo uso do riluzol. Os tratamentos 

sugeridos no controle dislipidêmico devem ser reconsiderados em pacientes 

com DNM/ELA. 

 

A respeito do metabolismo de proteinas, estudos observaram alteração na 

absorção e nos níveis séricos de arginina, enquanto outros sugerem elevação 

sérica de outros aminoácidos na DNM/ELA entre eles tirosina, lisina e leucina 

(SLOWIE e col, 1983, PATEL, HAMADED, 2009). 

 

Com aplicação ergogênica, para o uso de carnitina e creatina, não foram 

encontrados estudos em humanos com evidências claras. (PATEL, HAMADEH, 

2009). 

 

O uso aminoácidos de cadeia ramificada (l - leucina, l - valina, l - 

isoleucina) e l - treonina estão contra-indicados no tratamento da DNM/ELA.  

Os aminoácidos de cadeia ramificada são antagonistas do glutamato, 

teoricamente agindo contra neurotoxicidade. Estudo duplo cego investigando o 

efeito dos aminoácidos de cadeia ramificada foi interrompido devido à 

mortalidade e declínio na CVF dos pacientes do grupo sob tratamento 

(CAMERON, ROSENFELD, 2002). 
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A hipovitaminose D também se faz presente em pacientes com DNM/ELA. 

A privação do banho de sol no domicílio ou períodos prolongados de 

hospitalização associados à diminuição da ingestão alimentar, determinam o 

quadro elevando o risco de osteoporose (SAITO e col, 1997). 

 

Algumas outras alterações bioquímicas se fazem presentes na DNM/ELA, 

assim como em outras doenças neuromusculares, resultando em destruição 

muscular. Dentre elas observamos alterações nos valores séricos de enxofre, 

potássio, magnésio e zinco (CAREMON, ROSENFELD, 2002). 

 

Alguns pacientes adotam tratamentos alternativos através da 

automedicação com vitaminas, ervas e suplementos dietéticos. Pesquisas 

sobre o uso de nutracêuticos e alimentos funcionais na prevenção e tratamento 

da DNM/ELA e de outras doenças degenerativas são foco de atenção de 

alguns estudiosos (CAMERON, ROSENFELD, 2002). 

 

A terapia nutricional adotada precocemente pode prevenir a depleção dos 

estoques corpóreos, em especial de gordura corporal amenizando assim a 

perda de massa magra inerente à doença (KASARSKIS e col,1996; DESPORT 

e col, 1999; STANICH e col, 2004; RIO, CAWADIAS, 2007; SILVA e col, 2008;  

SILVA e col; 2010). 

 

Nos estágios iniciais da doença a utilização de suplemento nutricional e a 

abordagem multidisciplinar incluindo-se a intervenção nutricional, foram os 

veículos para o aumento espontâneo da ingestão alimentar. Com o objetivo de 

atingir valores entre 100 e 130% das recomendações nutricionais, faz-se a 

prescrição de suplemento energético - proteico acrescido à alimentação 

habitual (STANICH e col 2004). 
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SLOWIE e col (1983) concluíram que o suporte nutricional pode retardar a 

perda de peso e a atrofia muscular. O suporte nutricional compreende a 

precoce detecção da diminuição da ingestão alimentar, principalmente em 

quilocalorias a modificação da consistência da dieta e a indicação precoce de 

via alternativa de alimentação que inclui sondas ou ostomias (gastrostomia ou 

jejunostomia). 

 

Para a DNM/ELA a indicação de gastrostomia endoscópica percutânea é 

soberana as demais formas de acesso ao trato digestório com finalidade de 

nutrição (KASARSKIS e col, 1996; ANDERSEN e col, 2005; LOSER e col, 

2005; GANZINI, 2006; ANDERSEN e col, 2007; MILLER e col, 2010).  

 

MAZZINI e col (1995) comparando a nutrição enteral via sonda 

nasogástrica e gastrostomia endoscópica percutânea (GEP), observaram 

diferença significativa do IMC dos pacientes com GEP além da melhor 

aceitação social e, consequentemente da qualidade de vida dos pacientes 

estudados. 

 

A GEP representa uma opção no tratamento sintomático, proporcionando 

nutrição adequada, estabilização da perda de peso, uma alternativa para a 

administração de líquidos e medicamentos permitindo ainda a nutrição por via 

oral, quando possível (MILLER e col, 1999, EISEN 2009). 

 

Os primeiros relatos de GEP foram feitos por GAUDERER, PONSKY 

(1980). Ao longo dos anos o procedimento foi modificado e melhorado por 

diversas vezes. No momento trata-se de um procedimento simples, seguro e 

bem tolerado pelos pacientes (LOSER e col, 2005).  

A principal contra-indicação para a realização do procedimento está na 

impossibilidade de justapor a parede gástrica anterior e a parede abdominal. 
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Outras contra-indicações relativas incluem: doenças neoplásicas, inflamatórias 

e infiltrativas do estômago e da parede abdominal e distúrbios de coagulação 

sanguínea. As contra-indicações para a realização de endoscopia digestiva alta 

também se aplicam para a GEP: quando o risco à vida do paciente supera o 

benefício do procedimento, na recusa do paciente e na suspeita de perfuração 

de víscera (LOSER e col, 2005).  

 

As complicações decorrentes da GEP são incomuns, com mortalidade de 

0,3% a 1% e morbidade de 3% a 6 % nas maiores séries da literatura. A taxa 

geral de complicações é de 8% a 30%, sendo 4% consideradas sérias. As 

complicações incluem: infecção da ferida, fasceíte necrotizante, peritonite, 

aspiração, sepse, vazamento peristomal, deslocamento do tubo, perfuração 

intestinal, fístulas, migração da campânula do tubo através da parede 

abdominal. Pneumoperitôneo é comum após GEP, não tendo importância 

clínica a menos que seja acompanhado de sinais de peritonite. Infecção de 

ferida que ocorre em 15% dos casos, é a complicação mais comum. 

Antibioticoterapia profilática é importante na redução dessas intercorrências, 

sendo recomendada sua utilização rotineiramente. 

O trato fistuloso deve estar maduro para o reposicionamento de tubo deslocado 

sem o auxílio de endoscopia (LOSER e col, 2005). 

 

Os pacientes com DNM/ELA se beneficiam com a gastrostomia inserida 

por via endoscópica, uma vez que o procedimento não requer intervenção 

cirúrgica ou necessidade de anestesia geral e consequentemente, de 

entubação orotraqueal. Devido à fraqueza muscular há o risco do paciente 

tornar-se dependente da ventilação mecânica (GANZINI, 2006). 

 

Diferentes autores sugerem os critérios para a indicação da GEP na 

DNM/ELA. Capacidade vital forçada em torno de 50% do predito, presença de 

disfagia moderada e redução de 10% do peso corporal nos últimos três 
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meses. A medida de capacidade vital seria a variável de escolha para o êxito 

do procedimento. Na presença de valores inferiores a esse, existem riscos de 

hipóxia durante o procedimento (LISBETH e col, 1994; SILANI, 2000; ALBERT 

e col, 2001; MITSUMOTO e col, 2003). 

Limitação para a colocação de GEP é observada em pacientes com 

moderado comprometimento respiratório ou com espasticidade acentuada do 

masseter (MAZZINI e col, 1995; MILLER e col, 1999). Recentemente para 

estes casos outro método de inserção de tubo gástrico foi proposto, a inserção 

de gastrostomia radiológica (IGR) (DESPORT e col, 2005, BLONDET e col, 

2010). 

 

Estudos prospectivos comparando IGR e GEP, não observaram 

diferenças significantes entre as complicações durante e após o procedimento 

e nem na sobrevida dos pacientes (THORNTON e col, 2002, DESPORT e col, 

2005). 

 

Na mesma linha de pesquisa, BLONDET e col (2010), descreveram maior 

sucesso na realização da IGR, complicações similares com GEP e não 

observaram diferenças entre os métodos na sobrevida dos pacientes.  

Estudo randomizado realizado por CHIÓ e col (1999) demonstrou melhora 

na qualidade de vida dos pacientes que inseriram a GEP precocemente. 

Relembrando que até o presente momento não foi encontrada nenhuma 

relação direta entre a colocação de GEP e o curso natural da doença (ALBERT 

e col, 2001). 

O intervalo de tempo entre o aparecimento dos sintomas e a confirmação 

diagnóstica, muitas vezes é o fator determinante do atraso nas condutas que 

melhoram a sobrevida dos pacientes com DNM/ELA (HEFFERNAN e col, 

2004). 
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Apesar dos benefícios demonstrados da GEP, questões clínicas como 

tempo de indicação, riscos e efeitos na sobrevivência devem ser considerados 

em relação à DNM/ELA. 

 

O comprometimento respiratório é referido em vários trabalhos como a 

variável determinante para a indicação do suporte nutricional enteral, bem 

como para escolha do método de inserção do tubo gástrico, sem contar a 

relação entre o declínio da CFV e a sobrevida dos pacientes (STAMBLER e 

col, 1998). 

 

LISBETH e col (1994) estudando os efeitos durante e após GEP em 

pacientes com CVF inferior a 50% do predito encontraram sucesso do 

procedimento em 89% deles. Menores complicações foram observadas em 

3,6% e maiores em 10,9% dos pacientes. 

 

O significado exato da função pulmonar como um preditor de sobrevida 

ou a ocorrência de complicações no pré ou pós-operatório, em pacientes com 

DNM/ELA ainda não foi explorado pela literatura. A limitação para inserção de 

GEP por redução da CVF pode ser correto, no entanto não é aceitável apenas 

especular sobre os pacientes não elegíveis. Algumas adaptações para o 

método, treinamento de profissionais e conhecimento sobre a doença são 

medidas que podem fazer a diferença (LISBETH e col, 1994). 

 

MAZZINI e col (1995) compararam o estado nutricional e a sobrevida de 

pacientes com e sem GEP. O IMC dos pacientes com GEP aumentou e dos 

sem GEP diminuiu significantemente. A mortalidade não diferiu entre os grupos 

durante seis meses. No grupo com GEP houve diferença significante entre os 

tempos 12, 18 e 24 meses. Estes dados confirmam a hipótese de LEIGH e col 

(2003) de que durante o curso da doença seria melhor a inserção precoce de 

GEP.  
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BOITANO e col (2001), GREGORY e col (2002) reforçando o estudo de 

LISBETH e col (1994) também demonstraram sucesso na realização de GEP 

em pacientes com comprometimento respiratório. O único diferencial dos 

trabalhos foi a utilização de VNI, por máscara nasal durante o procedimento. 

 

Em estudo clínico retrospectivo os resultados indicaram que alguns 

pacientes realizaram a GEP precocemente, enquanto outros em estágios muito 

avançados e, provavelmente, essa seria a causa de maior mortalidade após 

trinta dias, associada com a redução da CFV. É necessário enfatizar a 

importância das medidas sequenciais respiratórias para programação da GEP 

(KASARSKIS e col, 1999).  

 

CHIÓ e col (1999) conduziram estudo parecido analisando os fatores 

prognósticos após a inserção de GEP. Observaram que a velocidade de perda 

ponderal e a CVF foram os fatores que mais influenciaram a sobrevida, com 

maior impacto nos pacientes com comprometimento bulbar. Um ponto 

interessante desse estudo foi a não significância do IMC na sobrevida. Os 

autores sugerem que as intervenções nutricionais prévias tenham colaborado 

para a manutenção do estado nutricional. 

 

A hipótese de que o tempo entre a manifestação inicial dos sintomas e o 

momento de indicação de GEP seja o fator de maior impacto na sobrevida dos 

pacientes com DNM/ELA, foi citado em algumas pesquisas clínicas (MATHUS- 

VLIEGEN e col, 1994, CHIÒ e col, 1999, STRONG e col, 1999, DESPORT e 

col, 2000, FORBES e col, 2004). 

 

O estudo de MARIN e col (2011) pioneiro na demonstração da 

importância dos aspectos nutricionais, incluindo-se a GEP, na sobrevida de 

pacientes com ELA quando mensurados de forma sistemática com maior 

enfoque para o estado nutricional no momento diagnóstico. 
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 Com base nessas recentes informações, o reconhecimento dos aspectos 

nutricionais a partir do momento do diagnóstico e durante o curso da doença, 

sugere mudança nas condutas adotadas na terapia nutricional oral e enteral de 

pacientes com DNM/ELA.  

 

Segundo o consenso americano para o tratamento da DNM/ELA, a GEP 

foi considerada como capaz de prolongar a sobrevida, mas sem menção ao 

tempo sugerido para a colocação da mesma (MILLER e col, 2010). 

Adicionalmente o consenso europeu sugere a inserção precoce de GEP. No 

entanto faz menção a resistência por parte do paciente ao tratamento proposto, 

principalmente na ausência de sintomas limitantes à alimentação oral 

(ANDERSEN e col, 2007).  

 

Os resultados das pesquisas apresentadas fornecem suporte suficiente 

para reavaliação dos protocolos de atendimento nutricional e multidisciplinar, 

considerando a necessidade de intervenções nutricionais específicas para 

melhorar a sobrevida de pacientes com DNM/ELA. 
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II – OBJETIVOS 

 

 II. 1. GERAL 

Avaliar o efeito dos aspectos nutricionais na sobrevida de pacientes com 

Doença do Neurônio Motor. 

 

II. 2. ESPECÍFICOS 

o Apresentar e comparar a evolução do estado nutricional dos pacientes. 

o Apresentar as variáveis preditivas para a indicação de terapia nutricional 

enteral por gastrostomia endoscópica percutânea. 
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III – MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo longitudinal tipo coorte retrospectiva onde foram 

acompanhados 128 pacientes com Doença Neurônio Motor / Esclerose Lateral 

Amiotrófica, atendidos no Setor de Investigação em Doenças Neuromusculares 

da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, no 

período de 2000 a 2008 seguindo-se os critérios de inclusão e exclusão 

propostos. 

 

Foram incluídos os pacientes com manifestações clínicas definidas 

segundo os critérios de EL ESCORIAL (1998), tratados de acordo com 

protocolos pré-definidos e que estavam em acompanhamento regular e 

excluídos apenas os pacientes sem confirmação diagnóstica ou aqueles que 

não faziam acompanhamento regular no setor. 

 

Inicialmente através do prontuário médico foram coletados dados 

clínicos e de identificação: gênero, idade, início dos sintomas, tempo 

referido da doença (TRD) e forma de manifestação da doença (FMD).  

 

Na sequência foi realizada a avaliação interdisciplinar, envolvendo as 

disciplinas de Neurologia, Gastroenterologia, Nutrição, Fonoaudiologia e 

Fisioterapia. O protocolo deste estudo incluiu a avaliação nutricional dos 

aspectos da deglutição e da função respiratória, realizadas trimestralmente 

durante o estudo.   

 

1. Avaliação nutricional 

 

Para avaliação do estado nutricional (EN) foram utilizadas medidas 

antropométricas e índice antropométrico, aferidos durante a realização do 

estudo. As medidas antropométricas utilizadas foram peso corporal (Kg) e 

altura (cm). 
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1.1. Peso corporal 

Como a maior parte dos pacientes não deambulava, os mesmos foram 

pesados com a cadeira de rodas. Previamente à pesagem do paciente, as 

cadeiras foram pesadas e o valor descontado no momento da calibração da 

balança. Os pacientes que deambulavam foram pesados em pé. O peso foi 

medido em quilogramas (Kg) em balança tipo plataforma da marca Toledo do 

Brasil®, modelo 2180 Carbono com capacidade para 230 Kg e resolução de 

cinco gramas.  

 

1.2. Altura 

 

A altura dos pacientes não deambulantes foi estimada através do 

comprimento da perna (CP), segundo as equações propostas por CHUMLEA 

(1985). O CP foi medido com o indivíduo sentado o mais próximo possível da 

extremidade da cadeira, com o joelho esquerdo flexionado em ângulo de 90º, 

com o auxílio de fita métrica. Para os pacientes que deambulavam a medida foi 

realizada com o indivíduo em pé, descalço, com os calcanhares juntos, costas 

retas e braços estendidos ao longo do corpo, com o auxílio de estadiômetro 

fixo, da marca Physical®. 

 

1.3. Índice de Massa Corporal 

Como índice antropométrico utilizou-se o índice de massa corporal (IMC), 

obtido pela divisão do peso pelo quadrado da altura. O estado nutricional foi 

classificado segundo a WHO (1995) e WHITE e col (1992), em quatro 

categorias: desnutrição quando IMC < 18,5 para idade < 60 anos e IMC < 22 se 

idade ≥ 60 anos; eutrofia ou normalidade se 18,5 ≤ IMC > 25 se idade < 60 

anos e 22 ≤ IMC < 27 se idade ≥ 60 anos; sobrepeso se 25 ≤ IMC < 30 se 

idade < 60 anos e 27 ≤ IMC < 30 se idade ≥ 60 anos; obesidade se IMC ≥ 30 

Kg/m2. 
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2.   Atendimento Nutricional  

 

O atendimento nutricional foi realizado pelo nutricionista responsável pela 

pesquisa e colaboradores. Compreendeu a avaliação do estado nutricional e 

orientações quanto às correções qualitativas e quantitativas necessárias na 

dieta atual.  

 

Dieta fracionada, hipercalórica, hiperproteca, normolipídica, rica em fibras, 

com adequada oferta hídrica e de consistência ideal frente à disfagia foram as 

características da dieta orientadas no início do tratamento.  

 

Durante o seguimento, ou seja, trimestralmente medidas de vigilância 

nutricional foram adotadas para a manutenção da massa corporal. Entre elas 

destaca-se a prescrição de suplementos nutricionais.  

 

Para os indivíduos que apresentavam ≥ 10% de perda ponderal ou 

desnutrição durante o seguimento, foi prescrito produto industrializado 

energético - proteico, acrescido à alimentação habitual em quantidade 

específica, com o objetivo de atingir valores entre 100 e 130% das 

recomendações nutricionais individuais (STANICH e col, 2004). 

 

Para o cálculo da taxa metabólica basal foi utilizada a equação de 

HARRIS, BENEDICT (1919). Para o cálculo do gasto energético total foi 

utilizada a taxa de metabolismo basal, considerando-se o múltiplo de atividade 

física e o fator injúria disponível na literatura. O fator atividade foi ajustado para 

pacientes que não deambulavam (acréscimo de 20%) e para pacientes 

deambulantes (acréscimo de 30%). Como fator injúria foi considerado o 

acréscimo de 10% para doenças crônicas (LEE, NEUMAN, 2003). 

 

O cálculo das necessidades protéicas foi de 1,0 a 1,2 gramas de 

proteínas/quilo de peso atual/dia. (FAO/OMS, 2003).  
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A perda ponderal persistente após seis meses de intervenção nutricional 

foi o critério para a indicação do suporte enteral nesses pacientes (STANICH e 

col, 2004). Essa perda foi definida como sendo de 10% do peso corporal total 

num período de três meses, ou seja entre as consultas. Vale ressaltar que a 

perda ponderal não foi critério único de indicação de gastrostomia endoscópica 

percutânea (GEP) (SILANI, 2000). 

 

O protocolo do tratamento e atendimento nutricional encontra-se 

representado na Figura A. 
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Figura A. Protocolo de atendimento e tratamento nutricional adotado para os 

pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica, Paralisia Bulbar Progressiva e 

Atrofia Muscular Progressiva atendidos no Setor de Investigação em Doenças 

Neuromusculares da Escola Paulista de Medicina. São Paulo, 2011. 

Avaliação estado nutricional 
 
 
 

EUTROFIA DESNUTRIÇÃO SOBREPESO/ 
OBESIDADE 

Orientação  
suplementação 
nutricional oral 

perda ponderal 

Reavaliação estado nutricional 
 
 
 
 

SIM NÃO 

Orientação > 10%  < 10%  

GEP suplementação 
nutricional oral 
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3.  Avaliação dos aspectos da deglutição 

A avaliação constou primeiramente de anamnese dirigida, visando a 

caracterização das queixas apresentadas que foram avaliadas e 

consideradas na orientação de condutas. Os aspectos anátomo-funcionais 

da região cervical, face e órgãos fonoarticulatórios foram avaliados pela 

observação da configuração da postura, propriocepção, mobilidade, tensão 

e força, em situação de repouso e movimento, espontâneo e dirigido. 

 

A deglutição foi avaliada quanto à eficiência do processo, tendo sido 

observados os seguintes aspectos: esfíncter labial, postura, mobilidade e 

força propulsora da língua, contenção do bolo alimentar na cavidade oral, 

movimentos associados, acúmulo de resíduos em cavidade oral, elevação 

laríngea, refluxo nasal, presença de tosse durante ou após a deglutição, 

voz “molhada” após a deglutição, coordenação deglutição-respiração, 

queixa referida de estase em região laringo-faríngea e esofágica.  

 

Baseado nesses aspectos da deglutição os pacientes foram 

classificados como normal (0), portador de disfagia leve (1), moderada 

funcional ou não funcional (2), grave (3) ou profunda (4), de acordo com os 

critérios propostos por CHIAPPETTA, ODA (2001). 

 

Mediante essa classificação da disfagia, medidas de prevenção foram 

adotadas durante o tratamento fonoaudiológico, dentre elas: orientações 

quanto à modificação da consistência da dieta, manobras facilitadoras e 

protetoras da deglutição, utensílios adequados e posicionamento. O 

agravamento da disfagia orofaríngea de grau leve para moderado ou de 

moderado funcional para não funcional foram os critérios fonoaudiológicos 

adotados para a indicação da GEP. 

 

O protocolo de atendimento e tratamento fonoaudiológico encontra-se 

representado na Figura B. 
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Figura B. Protocolo de atendimento e tratamento fonoaudiológico adotado para 

avaliação dos aspectos da deglutição dos pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Paralisia Bulbar Progressiva e Atrofia Muscular Progressiva 

atendidos no Setor Investigação em Doenças Neuromusculares da Escola 

Paulista de Medicina. São Paulo, 2011. 
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4. Avaliação da função respiratória 

 

Para avaliação da função respiratória foram aferidas as medidas de 

capacidade vital forçada, pressão inspiratória máxima e pressão expiratória 

máxima. Embora a avaliação respiratória compreenda a aferição das 

medidas anteriormente citadas, a medida de CVF com valor ≤ 50% do 

predito foi o único critério considerado para a indicação de GEP. 

 

 

4.1. Capacidade vital forçada (CVF) 

 

Para a realização das medidas, os pacientes foram previamente 

instruídos sobre os procedimentos. A medida foi realizada com os 

pacientes sentados. Eles inspiraram e expiraram tranquilos e 

consecutivamente tendo o nariz ocluído com uma pinça e a boca 

conectada ao bucal colocado na extensão do ventilômetro (Ohmeda®). 

Num dado momento após uma expiração normal, os pacientes eram 

estimulados a realizar uma inspiração máxima seguida de uma expiração 

máxima forçada. A medida foi registrada em litros, transformada em valor 

absoluto e porcentagem do valor predito, segundo o sexo e idade. Foram 

realizadas três medidas, seguindo-se as normas da ATS (1995) e 

considerada a CVF maior valor dentre as medidas.  

 

 

5. Tratamento Respiratório 

 

Para os indivíduos que apresentaram sinais clínicos de insuficiência 

respiratória e/ou valores de CVF ≤ que 50% do predito na avaliação, a 

indicação de ventilação não invasiva (VNI) foi considerada. 

 

Para os pacientes com necessidade de VNI foi disponibilizado o 

aparelho com oferta de ar sob duas pressões positivas. Os pacientes 
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receberam instruções quanto o manejo do equipamento, uso e frequência 

(horas por dia).  

 

Considerou-se como uso regular da VNI utilização por período ≥ 4 

(quatro) horas/dia e uso irregular período < 4 (quatro) horas/dia, segundo  

KLEOPAS e col (1999).   

 

Para classificação do grau de comprometimento respiratório os 

valores de CVF % predito foram classificados como: normal com CVF ≥ 

80%; leve com CVF ≥ 60 e < 80%; moderado com CVF ≥ 40 e < 60%; < 

40% grave (ATS, 1995). 

 

O protocolo de atendimento e tratamento respiratório encontra-se 

representado na Figura C. 
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Figura C. Protocolo de avaliação respiratória para indicação de GEP e 

utilização de VNI, adotado para os pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Paralisia Bulbar Progressiva e Atrofia Muscular Progressiva, 

atendidos no Setor de Investigação em Doenças Neuromusculares da Escola 

Paulista de Medicina. São Paulo, 2011. 
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6. Interface disciplinar 

 

O protocolo de atendimento multidisciplinar consistiu em avaliações 

trimestrais, momento onde se avaliavam as medidas pertinentes a cada 

especialidade envolvida no atendimento e acompanhamento dos pacientes.   

 

Com a evolução natural da doença e mesmo após a adoção de medidas 

preventivas em cada área de atuação, em momento distinto foi indicada a GEP 

para os pacientes que apresentavam um ou mais critérios específicos, 

conforme apresentado no modelo do estudo (Figura D). 

 

Os pacientes que recusaram realizar o procedimento ou não se 

enquadraram nos critérios propostos tiveram a garantia da continuidade do 

tratamento e fizeram parte do grupo de estudo dos pacientes sem GEP. A 

periodicidade e os critérios de avaliação foram os mesmos para ambos os 

grupos, com GEP e sem GEP.  A avaliação subsequente ocorreu 30 (trinta) 

dias após a GEP e a seguir trimestralmente durante o estudo. 
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* 1ª avaliação após 30 dias e avaliações trimestrais subseqüentes  

Figura D. Desenho do estudo 
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Avaliação para Indicação de GEP  

 

 Clínica 

 Nutricional 

 Aspectos da deglutição 

 Respiratória 

 

Avaliação Clínica  

(a)  Confirmação diagnóstica, forma de manifestação da doença, história 

clínica e encaminhamento para a avaliação multidisciplinar. 

(a’) Reavaliação clínica para a indicação e/ou contra – indicação de GEP, 

pautada nos indicadores da avaliação multidisciplinar. 

(a’’) Acompanhamento clínico. 

 

Avaliação Nutricional 

(a)  Análise da ingestão alimentar, avaliação nutricional, orientação       

dietoterápica, indicação de suporte nutricional oral. 

(a’) Avaliação nutricional, com ênfase para o IMC, indicação e/ou contra-

indicação de suporte nutricional enteral, orientação dietoterápica. 

(a’’) Reavaliação nutricional após 30 dias da realização da GEP e 

acompanhamento. 

 

Avaliação Respiratória 

(a) Avaliação da função respiratória através das medidas de capacidade vital 

forçada (CVF), Pressão inspiratória mínima e máxima (PI max e PEmax),  

fornecimento de orientações sobre indicação de VNI, horas de uso e 

orientações gerais. 

INDICAÇÃO: Pelo menos um 
fator presente que ocorresse com 

maior precocidade. 
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(a’) Avaliação da função respiratória com ênfase na medida de CVF para 

indicação e/ou contra - indicação de GEP, orientações sobre o uso da VNI e/ou 

indicação de uso de VNI.  

(a’’) Acompanhamento respiratório. 

 

Avaliação dos Aspectos da Deglutição 

(a) Avaliação fonoaudiológica dos aspectos anátomo - funcionais e da 

deglutição através da:  

 Presença de atrofia da musculatura do sistema estomatognático 

 Presença de tosse durante ou após a deglutição 

 Coordenação deglutição respiração 

 Presença de voz “molhada” 

 Queixa referida de estase em região laringo-faríngea e esofágica 

(a’) Classificação da gravidade da disfagia e acompanhamento 

fonoaudiológico. 

 

7. Gastrostomia endoscópica percutânea (GEP)  

 

Durante o atendimento os pacientes receberam orientações sobre os 

possíveis riscos e benefícios do procedimento e deram ciência ao termo livre e 

esclarecido. Os candidatos foram encaminhados ao Centro de Endoscopia 

Digestiva e Respiratória (CEDIR) do Hospital São Paulo para realização do 

mesmo. 

A GEP foi realizada em regime ambulatorial pela equipe do CEDIR, sob 

sedação, segundo o método de tração, desenvolvido por GAUDERER, 

PONSKY (1980). Para a sedação foram utilizadas doses individuais e tituladas 

de analgésico (fentanil, 0,5 a 1,0 mcg/Kg) acrescido de sedativo (midazolan, 

(0,07- 0,35mg/Kg) e/ou (propofol), com controle por oximetria de pulso.  
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Foram utilizados kits específicos disponíveis para colocação do cateter 

por via endoscópica, preferencialmente de 24 french. Foi empregada 

antibioticoterapia profilática com celafosporina de primeira geração intravenosa 

uma hora antes do procedimento e via enteral até 72 horas após.  

 

Os pacientes permaneceram em observação após o procedimento para a 

verificação de possíveis alterações clínicas e, posteriormente receberam alta 

com orientações fornecidas pelo médico, juntamente com o nutricionista, sobre 

o manejo, técnicas de higienização e conservação do cateter, bem como sobre 

nutrição a ser administrada. 

 

Para terapia nutricional enteral foi orientada a utilização de dieta 

artesanal, industrializada ou mista. Considerou-se dieta artesanal aquela 

preparada à base de alimentos in natura, coccionados, homogeneizados e 

acondicionados sob forma segura para o consumo. Considerou-se dieta 

industrializada as fórmulas comercializadas no mercado com finalidade de 

nutrição enteral e dieta mista a dieta aquela que compreendia dieta artesanal e 

industrializada simultaneamente. 

 

8. Análise estatística 

Os dados contínuos e semi-contínuos foram inicialmente avaliados quanto 

à normalidade pelo teste de distância K-S e determinados como não 

paramétricos. Foram categorizados pelo ponto de inflexão da curva ROC, para 

determinação da melhor nota de corte. 

 

Os dados categóricos foram representados por freqüência absoluta (n) e 

relativa (%). A análise das tabelas de proporção foi realizada pelo teste de Qui-

quadrado de Pearson. 

 

Para análise da Interdependência entre as variáveis contínuas utilizou-se 

o teste de McNemar e para comparação o teste de Wilcoxon. 
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O teste de Kruskal-Wallis, com pós-teste de Müller-Dunn, foi utilizado para 

análise das variáveis contínuas e semi-contínuas na a avaliação de três ou 

mais grupos independentes.  

 

A sobrevida dos pacientes foi avaliada pela Curva de Sobrevida de 

Kaplan – Meier e comparadas pelo teste de Log-Rank. As variáveis que 

apresentaram p< 0, 20 foram selecionadas para a Regressão Proporcional de 

Cox. As variáveis resultantes do modelo foram expressas em “Hazard-Ratio”.  

 

Foi considerado para todo estudo risco α ≤ 5% para erro tipo I e risco β ≤ 

20% para erro tipo II.  

 

9. Aspectos éticos 

 O presente estudo, nº 0557/09, foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de 

Medicina- UNIFESP/EPM. (Anexo 1) 
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IV. RESULTADOS  

 

A população do estudo foi composta por 128 pacientes com Doença do 

Neurônio Motor (DNM), dos quais 72 (56%) apresentavam ELA, 52 (41%) PBP 

e quatro (3%) AMP.  

 

Sessenta pacientes (46,9%) eram do sexo feminino e 68 (53,1%) do sexo 

masculino. Nos pacientes com PBP houve predominância do sexo feminino, 

com 34 pacientes (67,3%), e 18 (34,7%) do sexo masculino. Nos pacientes 

com ELA ocorreu o inverso, com predominância do sexo masculino (66,7%) 

sobre o feminino (33,4%). Portanto, a proporção entre o sexo feminino e 

masculino foi de 2:1 na PBP e 1:1,9 na ELA. No grupo com AMP a distribuição 

foi igual dentre os sexos. 

 

A faixa etária nos pacientes com ELA variou de 29 a 77 anos (57), 

enquanto na PBP variou de 42 a 80 anos (64). Na AMP a faixa etária foi 

superior a 60 anos. 

 

O tempo referido da doença (TRD) compreendeu o período entre o início 

dos sintomas e a avaliação na indicação de GEP. O TRD dos pacientes nos 

ELA variou entre um e 98 meses (31), nos com PBP entre 01 e 60 meses (33) 

e AMP entre 118 e 213 meses (160). 

 

Na população estudada, 111 (87,0%) foram submetidos à GEP, sendo 59 

(53,0%) com ELA e 52 (47,0 %) com PBP. Treze (10,0%) pacientes com ELA e 

quatro (3,0%) com AMP tiveram a indicação de GEP, mas não aceitaram o 

tratamento proposto. 

 

Das complicações relacionadas ao procedimento, 5% dos pacientes 

apresentaram infecção na ostomia com a prescrição de antibiótico por via oral 

ou enteral, e 35% apresentaram sinais flogísticos tratados com antibiótico e 
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corticóide tópico. Durante o estudo, 6% dos pacientes fizeram a substituição da 

sonda de gastrostomia por button. 

 

Embora todos os pacientes que realizaram a GEP tenham recebido as 

mesmas orientações de dieta enteral, foi observado que 75 pacientes (62,0%) 

utilizaram dieta artesanal e 46 (38%) dieta mista. Sete pacientes utilizaram 

dieta industrializada, como se tratava de um pequeno número de pacientes, os 

mesmos foram considerados missing e não foram incluídos na análise dos 

dados.  

 

Cinquenta e oito pacientes (45%) faleceram durante o estudo, 31 (53%) 

com PBP e 27 (46,5%) com ELA. Ao término do estudo, de dezoito pacientes 

(14%) não se obteve informações sobre o tratamento ou condição clínica.  

 

As variáveis clínicas categóricas estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) das variáveis 

clínicas gerais. 

    Variáveis n (%) 

Diagnóstico PBP 52 40,6 

 ELA 72 56,3 

 AMP 4 3,1 

Sexo Feminino 60 46,9 

 Masculino 68 53,1 

GEP Sim 111 86,7 

Alimentação via Oral Sim 84 65,6 

Tipo de dieta enteral Caseira 75 62,0 

 Mista 46 38,0 

 Industrializada 7 5,5 

CVF Normal 1 0,8 

 Leve 6 4,7 

 Moderado 50 39,1 

 Grave 71 55,5 

Uso VNI Não uso 46 39 

 Uso irregular 44 37,3 

 Uso regular 28 23,7 

Traqueostomia Sim 26 22 

Óbito Sim 58 52,7 
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A idade dos pacientes na indicação de GEP segundo a forma de 

manifestação da doença encontra-se representada na Tabela 2. A população 

com PBP e AMP (64) era composta por indivíduos com idade superior a 60 

anos, em comparação a ELA (57), que representava a população com idade 

inferior a 60 anos, com diferença estatisticamente significante (p < 0,05). 

 

 

Tabela 2. Idade dos pacientes (anos) com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Atrofia Muscular Progressiva (AMP) na 

indicação de gastrostomia endoscópica percutânea. 

 

  PBP ELA AMP 

Id
a
d

e
 

   
64 57 * 64 

(57 - 69) (46 - 63,5) (63 - 66,5) 

  K.W. p = 0, 0001; * p< 0,05 vs PBP 
 

Dados expressos mediana e 25 - 75% percentil 
Análise de comparações múltiplas de Kruskall- Wallis (K.W.) 

Pós-teste de contraste de Müller-Dunn 
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Figura E. Box plot da variável idade dos pacientes na indicação de 

gastrostomia endoscópica percutânea.  
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Os resultados do momento da indicação de GEP estão apresentados na 

Tabela 3. A indicação de GEP, segundo o tempo referido doença, para os 

pacientes com PBP (20,5) foi mais precoce em relação aos pacientes com ELA 

(28) e AMP (166), com diferença estatisticamente significante (p< 0,05). Da 

mesma forma, mais precoce para os pacientes com ELA (28) em relação aos 

pacientes com AMP (166), com diferença estatisticamente significante (p< 

0,05). 

 

Tabela 3. Tempo de indicação de gastrostomia endoscópica percutânea 

(meses), a partir do tempo referido da doença, nos pacientes com Paralisia 

Bulbar Progressiva (PBP), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Atrofia 

Muscular Progressiva (AMP). 

 

  PBP ELA AMP 

T
e
m

p
o

 d
e
 i

n
d

ic
a
ç

ã
o

 

d
e
 G

E
P

 

20,5 28 * 166 * † 

(12 - 33) (19 - 47,5) (130 - 201,5) 

                 K.W. p = 0, 002; * p<0,05 vs PBP; † p<0,05 vs ELA  

  

 

 
Dados expressos mediana e 25 - 75% percentil 

 

Análise de comparações múltiplas de Kruskall- Wallis (K.W.) 

  
Pós-teste de contraste de Müller-Dunn 
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Figura F. Box plot da variável tempo de indicação de gastrostomia 

endoscópica percutânea a partir do tempo referido da doença.  
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Para terapia nutricional enteral (Tabela 4) a dieta mais utilizada pelos 

pacientes foi a dieta artesanal (62%), seguida de dieta mista (38%).  Foi 

observado que a maior frequência de uso de dieta mista ocorreu nos pacientes 

com PBP, no entanto sem diferença estatisticamente significante.  

 

 

Tabela 4. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 

segundo o tipo de dieta utilizada na terapia nutricional enteral. 

 

 
ELA PBP  

Dieta n % n % p 

Artesanal 44 64,5 31 55,8 0, 592 

Mista 15 35,5 21 44,2 0, 907 

 

  

As diferenças entre a manutenção e a exclusão da alimentação por via 

oral (Tabela 5), foram estatisticamente significativas entre os pacientes com 

ELA e PBP, respectivamente (p < 0, 001). A maior frequência de exclusão da 

alimentação por via oral ocorreu nos pacientes com PBP (63,5%). 

 

Tabela 5. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 

após trinta dias da colocação de gastrostomia endoscópica percutânea, 

segundo a alimentação via oral.  

 

 
ELA PBP 

Alimentação oral n % n % 

Não 11 14,5 33 63,5 

Sim 65 85,5 19 36,5 

p<0, 001; Qui-quadrado de Pearson  
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O valor de CFV encontrado foi inferior ao valor recomendado para a 

indicação de GEP (50% predito), com valores entre 34,5% e 41% (Tabela 6). O 

menor valor de CVF foi observado no grupo AMP em comparação aos grupos 

PBP e ELA. O maior valor de CVF na indicação de GEP foi observado no grupo 

PBP, sem diferença estatisticamente significante.   

 

 

Tabela 6. Valor de Capacidade Vital Forçada (CVF) (%) dos pacientes com 

Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e 

Atrofia Muscular Progressiva (AMP) na indicação da gastrostomia endoscópica 

percutânea.  

 

  PBP ELA AMP 

C
V

F
 

41 
 

40 34,5 

(37 - 46) (35 - 47) (31,5 - 40) 

  
 

K.W. p = 0,47 
  

 

 

Dados expressos mediana e 25- 75% percentil 

Análise de comparações múltiplas de Kruskall- Wallis 

Pós-teste de contraste de Müller-Dunn 
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Figura G. Box plot da variável CVF na indicação de gastrostomia 

endoscópica percutânea. 
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Segundo o grau de comprometimento respiratório (Tabela 7), observou-se 

comprometimento de moderado a grave, em 94,5% (121) da população de 

estudo. Trinta e dois pacientes (42,1%) com ELA, 18 (34,6%) com PBP e um 

(25%) com AMP apresentavam comprometimento moderado. Quarenta 

pacientes (52,6%) com ELA, 31 (59,6%) e 3 (75%) com AMP comprometimento 

grave. Não foi observada diferença estatisticamente significante para o grau de 

CVF% nos pacientes estudados. 

 

Tabela 7. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) da classificação 

de CVF% dos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Paralisia 

Bulbar Progressiva (PBP) e Atrofia Muscular Progressiva (AMP), segundo o 

grau de comprometimento respiratório. 

 

 
ELA PBP AMP 

 
Classificação CVF% n % n % n % p 

Normal 1 1,3 0 0,0 0 0 0,40 

Leve  3 3,9 3 5,8 0 0 0,63 

Moderado 32 42,1 18 34,6 1 25,0 0,39 

Grave 40 52,6 31 59,6 3 75,0 0,43 
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O uso de VNI foi observado em 59,3% (72) do total de pacientes 

estudados (Tabela 8). O uso regular (≥ 4horas/dia) foi observado em 61,8%, 

sendo 31,9% dos pacientes com ELA e 44,9% dos pacientes com PBP.  

 

A maior frequência dos pacientes que não usaram a VNI (40,6%) bem 

como aqueles com menor taxa de regularidade (27,5%) foi observada nos 

pacientes com ELA quando comparada com a PBP (36,7 e 18,4%, 

respectivamente). Para os pacientes com AMP observou-se maior adesão e 

regularidade ao tratamento proposto. 

 

 

Tabela 8. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Paralisia Bulbar Progressiva (PBP) 

na indicação de gastrostomia endoscópica percutânea, segundo o uso de 

Ventilação não Invasiva (VNI).  

 

 
ELA PBP        AMP  

Uso VNI n % n % n % p 

Não Usou 28 40,60 18 36,70 0 0,00 0,673 

Uso Irregular 19 27,50 9 18,40 1 25,00 0,249 

Uso Regular 22 31,90 22 44,90 3 75,00 0,151 
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O uso de traqueostomia foi constatado em 22 % dos pacientes (26), com 

exceção de um paciente que era portador prévio por quadro de insuficiência 

respiratória aguda, ocorrido durante a investigação diagnóstica. Quinze 

pacientes com ELA e 11 PBP. Conforme demonstrado na Tabela 9, não se 

observou diferença estatisticamente significante.  

 

Tabela 9. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), 

segundo o uso de traqueostomia.  

 

 
ELA PBP 

 

Traqueostomia n % n % p 

Não 54 78,3 38 77,6 0,92 

Sim 15 21,7 11 22,4 
 

 

Durante o estudo ocorreram 58 (45,3%) óbitos, com percentual de 45,9% 

para os pacientes com ELA e 61,2% para PBP, sem diferença significante entre 

eles. Nenhuma ocorrência de óbito foi observada no grupo com AMP (Tabela 

10). 

 

 

Tabela 10. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), 

segundo a ocorrência de óbito.  

 

 
                  ELA                   PBP  

Óbito n % n % p 

Não 33 54,1 19 38,8 0,11 

Sim 28 45,9 30 61,2 
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Os valores de IMC na indicação e após a inserção de GEP encontram-se 

na Tabela 11. Os pacientes com ELA (22) apresentaram, na indicação de GEP, 

os mesmos valores de IMC que os pacientes com AMP (22) e valor inferior aos 

pacientes com PBP (23), mas sem diferença estatisticamente significante.  

 

Redução do IMC após a realização da GEP foi encontrada nos pacientes 

com PBP (21) e com ELA (21). Diferenças estatisticamente significante não 

foram observadas. Não foram apresentados os valores de IMC dos pacientes 

com AMP uma vez que nenhum paciente aderiu ao procedimento.  

 

No entanto, evidências foram encontradas na redução do IMC em ambos 

os grupos com perda maior nos pacientes com PBP. Nesses, houve redução 

de 1,4 Kg/m2 (p < 0, 001 – Teste de Wilcoxon). Nos pacientes com ELA, a 

redução foi de 1,2 Kg/m2 (p < 0, 001 – Teste de Wilcoxon).  

 

Tabela 11. Índice de Massa Corporal (IMC) (Kg/m2) dos pacientes com 

Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e 

Atrofia Muscular Progressiva (AMP), na indicação e trinta dias após a 

colocação da gastrostomia endoscópica percutânea. 

 PBP ELA AMP 

IM
C

 p
ré

 23 22 22 

(19,7-24,95) (18,85 - 24,55) (21,70 - 25,00) 

  K.W. p = 0, 410   

IM
C

 p
ó

s
 

21 21  

(18,95-23,35) (17,95 - 23,90)  

  K.W. p = 0, 083   

Dados expressos mediana e 25 - 75% percentil 

Análise de comparações múltiplas de Kruskall- Wallis (K.W.) 

Pós-teste de contraste de Müller-Dunn 
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 Figura H. Box plot da variável IMC na indicação de GEP gastrostomia 

endoscópica percutânea e após trinta dias a colocação.  
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Na Tabela 12 encontra-se a classificação do estado nutricional dos 

pacientes no momento da indicação de GEP. Observa-se um maior número de 

pacientes eutróficos (40) na ELA em comparação aos pacientes com PBP (22) 

e AMP (1). A desnutrição apresenta-se com maior frequência nos pacientes 

com ELA (48,8%) e PBP (46,3%). A presença de sobrepeso prevaleceu nos 

pacientes com ELA (69,2%) em comparação aos com PBP (30,8%). Não se 

observou nenhum caso de sobrepeso no grupo AMP. A obesidade prevaleceu 

nos pacientes com PBP (63,6%) em relação aos pacientes com ELA (27,3%) e 

AMP (9,1%). 

 

Tabela 12. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e 

Atrofia Muscular Progressiva (AMP na indicação de gastrostomia endoscópica 

percutânea), segundo a classificação do estado nutricional. 

 

 PBP ELA AMP 

 Classificação n % n % n % 

Desnutrição 19 46,3 20 48,8 2 4,9 

Eutrofia 22 34,9 40 63,5 1 1,6 

Sobrepeso 4 30,8 9 69,2 0 0 

Obesidade 7 63,6 3 27,3 1 9,1 
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Após a colocação de GEP, como observado na Tabela 13, encontrou-se 

depleção nutricional em ambos os grupos. Nos pacientes com ELA observou-

se aumento na porcentagem de desnutridos, diminuição de eutróficos, com 

sobrepeso e obesos. Nos pacientes com PBP observou-se aumento na 

porcentagem de desnutridos e obesos, e diminuição de eutróficos, com 

diferença estatisticamente significante (p= 0, 003). 

 

Não foram apresentados os resultados do grupo com AMP uma vez que 

nenhum paciente do grupo colocou a GEP. 

 

Tabela 13. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 

trinta dias após a colocação de gastrostomia endoscópica percutânea, segundo 

a classificação do estado nutricional. 

 

 
PBP ELA 

 Classificação n % n % 

Desnutrição 26 44,8 31 53,4 

Eutrofia 18 35,3 32 62,7 

Sobrepeso 4 30,8 8 61,5 

Obesidade 4 66,7 1 16,7 
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A comparação do estado nutricional dos pacientes com PBP e ELA antes 

e após a colocação de GEP encontra-se nas Tabelas 14 e 15.  

 

A evolução do estado nutricional dos pacientes com PBP demonstrou que 

oito pacientes (36,5%) previamente eutróficos passaram a ser classificados 

como desnutridos. Dos 19 pacientes desnutridos, 17 (89,5%) permaneceram 

desnutridos. Um paciente (25%) com sobrepeso foi classificado como 

desnutrido, com diferença estatisticamente significante (p < 0, 001). 

 

Agravamento do estado nutricional também foi observado nos pacientes 

com ELA. Onze (27,5%) previamente eutróficos passaram a ser classificados 

como desnutridos. Dos 20 pacientes desnutridos, 19 (95%) permaneceram 

desnutridos. Um paciente com sobrepeso (11%) passou ao estado de 

desnutrição após a colocação da GEP, com diferença estatisticamente 

significante (p< 0, 001). 

 

 

Tabela 14. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com PBP antes e trinta dias após a colocação de gastrostomia endoscópica 

percutânea, segundo a classificação do estado nutricional. 

 

PBP 

                               Pré                                            Pós 

Classificação n % n % 

Eutrofia 22 42,3 18 34,6 

Desnutrição 19 36,5 26 50,0 

Sobrepeso 4 7,69 4 7,69 

Obesidade 7 13,4 4 7,69 

p<0, 001 (Mc Nemar) 

 

 

 



Resultados    64 
 

 

Tabela 15.  Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com ELA antes e trinta dias após a colocação de gastrostomia endoscópica 

percutânea, segundo a classificação do estado nutricional.  

 

 
ELA 

  Pré Pós 
Classificação n % n % 

Eutrofia 40 55,5 32 45,0 

Desnutrição 20 37,7 31 43,0 

Sobrepeso 9 12,5 8 11,1 

Obesidade 3 4,3 1 1,38 

p<0, 001 (Mc Nemar) 
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O IMC observado foi o considerado adequado para a população geral 

(entre 18,5 e 25 Kg/m2). Na indicação de gastrostomia, o grupo com GEP 

apresentou IMC inferior (21,3) ao grupo sem GEP (22,7), demonstrando 

alteração mais acentuada do estado nutricional (Tabela 16).  

Foi observada, após trinta dias, redução dos valores de IMC de 0,6 Kg/m 2 

e 1,1 Kg/m 2, para os pacientes com GEP e sem GEP, respectivamente, com 

diferença estatisticamente significante (p< 0, 001 - Teste de Wilcoxon). 

 

Tabela 16. Distribuição da frequência absoluta (n) e relativa (%) dos pacientes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com e sem gastrostomia endoscópica 

percutânea, na indicação e após trinta dias, segundo o índice de Massa 

Corporal (IMC). 

 

ELA 

IMC GEP P 25 Mediana P 75 p 

Indicação SIM 18,2 21,3 24,4 0,03 

 
NÃO 22,2 22,7 24,5 

 
Após 30 dias SIM 17,7 20,7 23,9 

 

 
NÃO 20,0 21,6 23,2 
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A sobrevida após a GEP diferiu entre os pacientes estudados (Tabela 17). 

Os pacientes com PBP apresentaram menor tempo de sobrevida após a GEP 

(31,17) do que os pacientes com ELA (44), com valores estatisticamente 

significantes (p < 0,05). O tempo observado entre a colocação de GEP e a 

sobrevida foi de 10, 6 meses para os pacientes com PBP e 16 meses para os 

pacientes com ELA.  

 

Tabela 17. Sobrevida (meses) dos pacientes com Paralisia Bulbar Progressiva 

(PBP) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) após a realização de gastrostomia 

endoscópica percutânea. 

 

  PBP ELA 
 

S
o

b
re

v
id

a
 31,17 44 *  

(19 - 52) (27 - 73)  

K.W. p = 0, 004; * p<0,05 vs PBP; † p<0,05 vs ELA 

 

 
Dados expressos mediana e 25 - 75% percentil 

 

Análise de comparações múltiplas de Kruskall- Wallis (K.W.) 

 

Pós-teste de contraste de Müller-Dunn 
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p= 0,004 ; * p < 0,05 vs Bulbar 
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Figura I. Box plot da variável sobrevida após a realização de gastrostomia 

endoscópica percutânea.  
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A sobrevida dos pacientes que foram submetidos à GEP foi 

significantemente inferior à sobrevida daqueles que não foram submetidos à 

GEP (p< 0, 05), como demonstrado na Tabela 18.  

 

  

Tabela 18. Mediana, Percentil 25 e 75 da variável sobrevida (meses) dos 

pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) com e sem gastrostomia 

endoscópica percutânea.  

 

 
 

ELA 
 

  GEP n P25 Mediana P75 p 

Com 59 27 43 71 0, 016 

Sem 17 41 57 138 
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Na análise inicial das variáveis selecionadas, foram observados quinze 

fatores associados à sobrevida. Após análise multivariada os fatores 

associados diminuiram e modificaram-se segundo a forma de manifestação da 

doença (Quadro1). 

 

 Para o uso de GEP não foi observada associação com a sobrevida (p = 

0,44), embora a sobrevida dos pacientes com GEP tenha sido menor (Tabela 

17). O único fator que apresentou diferença significante, para ambos os grupos, 

foi o momento da indicação de GEP (p= 0, 001). 

 

Para os pacientes com ELA, a idade, CVF% do predito e IMC antes da 

GEP foram os fatores que apresentaram associação positiva com diferenças 

estatisticamente significantes. Observou-se em relação à idade, agravamento 

da doença em indivíduos com idade superior a 40 anos (p = 0, 017). Dados 

semelhantes foram observados para o IMC inferior a 18 Kg/m2 antes da 

colocação da GEP (p = 0, 154) e CVF inferior a 60% do predito (p = 0, 185).  

 

A presença de traqueostomia (p= 0, 201) e exclusão da alimentação por 

via oral (p= 0, 032), foram os fatores mais associados à sobrevida dos 

pacientes com PBP. 

 

 O IMC após a GEP, tipo de nutrição enteral utilizada, classificação de 

CVF e uso de VNI, foram fatores que não contribuíram para alterações 

significantes na sobrevida de ambos os grupos.  Da mesma forma, para os 

fatores relacionados diretamente ao procedimento endoscópico, como infecção 

local, secreção peri-ostomia e uso de button. 

 

A avaliação conjunta das variáveis associadas à sobrevida de cada grupo 

de paciente (PBP e ELA) está representada graficamente nas Figuras J e K.  

 

As variáveis candidatas para a regressão proporcional de Cox para os 

pacientes com PBP foram: tempo de indicação de GEP, traqueostomia e 
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manutenção de alimentação oral. Para os pacientes com ELA foram: idade, 

tempo de indicação de GEP, IMC antes da GEP e CVF% do predito. 
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Variável PBP 
 

ELA 
 

     Média ± epm  p Média ± epm p 

Sexo Feminino 45, 4 4, 1 0, 853 74,5 8,6 0, 965 

  Masculino 48, 1 6, 4   96,8 11,6   

Idade  ≤ 40  48, 2  4, 1 0, 346 52, 0  5, 5 0, 017 

  > 40   41 6,1   37, 0  5,8   

Uso de GEP Sim 46,3 3,5 --- 96,7 10, 5 0, 441 

  Não --- ---   102,4 13, 7   

Indicação GEP  ≥ 14  37,3 3,2 0, 001 ---- ---- ---- 

  < 14  66,5 4,1   ---- ----- ---- 

  ≥ 38  --- --- --- 132,8 11,4 0, 001 

  < 38  --- --- --- 48,6 5, 1   

IMC pré GEP  ≥18 47 4,1 0, 498 82,1 8 0, 154 

  <18 44,4 5,7   91 10,1   

IMC pós GEP  ≥18 47,9 4 0, 341 93,1 10,2 0, 473 

  <18 40,6 7,9   93,8 12,9   

 Dieta enteral Artesanal  43,8 4,5 0, 668 97,4 12,8 0, 977 

 

Industrializada 42,8 13,6   51,5 9,5   

  Mista 48,5 5,6   62,4 6,1   

Secreção  Sim 49,1 5,1 0, 751 84,1 17,9 0, 285 

 Não 44,4 4,9   68,3 5,8   

Infecção  Sim 33,8 8,3 0, 394 37 25,2 0, 376 

 Não 47,4 3,7   48 5,8   

Uso de button  Sim 46,5 14,5 0, 552 59 9,1 0, 863 

 Não 45,9 3,5   96,2 11,2   

CVF % predito  ≥ 60% 52,5 6,7 0, 313 131 46 0, 185 

 < 60% 44 4,3   73 29,4   

Classificação de 
CVF  

Leve 
48 5,2 0, 343 131 46,8 0, 359 

 Moderada 40 4,7   73 20,3   

  Grave 48 13,2   58 37,4   

 VNI uso  Não uso 50 4,8 0,99 96,2 15,4 0, 654 

  Uso irregular 46,1 6   84,5 8,6   

  Uso regular 43,5 8,2   89 15,7   

Traqueostomia  Sim 58,6 11,4 0, 201 60,7 8,3 0, 566 

 
Não 46,3 3,7   105,4 10,8   

Alimentação Via Oral Sim 54,8 6,1 0, 032 100 10,3 0, 413 

 
Não 40,2 3,7   54,8 9   

Epm = erro padrão da média  

 

Quadro 1. Resultado da curva de sobrevida dos pacientes com Paralisia 

Bulbar Progressiva (PBP) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 
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Figura J. Curva de sobrevida das variáveis: tempo de indicação de GEP, 

alimentação via oral e traqueostomia, candidatas à regressão proporcional de 

Cox para pacientes com Paralisia Bulbar Progressiva (PBP). 

 

 

< 14  
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≤ 38 meses

≥ 38 meses
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Figura K. Curva de sobrevida das variáveis: idade, tempo de indicação de 

GEP, IMC antes da colocação da GEP e CVF % predito, candidatas à 

regressão proporcional de Cox para pacientes com Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA). 

 

 

 

 

< 40 
< 18 

< 38 meses 
< 60 
% 
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A exclusão da alimentação oral e precocidade na indicação da GEP, 

observadas na Tabela 19, foram as variáveis significantemente associadas 

com a sobrevida dos pacientes com PBP (IC 95% 0,137 a 0,866). A exclusão 

da alimentação oral quando corrigida pelo tempo de indicação de GEP prediz 

em três vezes mais a sobrevida, do que a variável isolada.  

 

 

Tabela 19. Variáveis associadas à sobrevida após regressão proporcional de 

Cox segundo os valores de Hazard-Ratio (HR), valor de p e intervalo de 

confiança a 95% (IC 95%) dos pacientes com Paralisia Bulbar Progressiva. 

 

Variável HR p IC 95% 

   Mínimo Máximo 

Alimentação oral e tempo de 
indicação da GEP 

0,345 0,014 0,137 0,866 

 

 

Para os pacientes com ELA o estado nutricional prévio e a precocidade da 

indicação da GEP foram as variáveis significantemente associadas à sobrevida 

(IC 95% 0, 009 a 0, 691), com poder preditor de 2,5 vezes mais (Tabela 20). 

 

 

Tabela 20. Variáveis associadas à sobrevida após Regressão Proporcional de 

Cox segundo os valores de Hazard-Ratio (HR), valor de p e intervalo de 

confiança a 95% (IC 95%), dos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

Variável HR p IC 95% 

   Mínimo Máximo 

IMC prévio e tempo de indicação 
da GEP 

0,254 0,007 0,094 0,691 
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V. DISCUSSÃO 

 

A população em estudo representa as características da população 

atendida no ambulatório de Investigação em Doenças Neuromusculares da 

UNIFESP – EPM, no tocante da idade, distribuição por sexo e forma de 

manifestação da doença.  

 

As principais características epidemiológicas da DNM/ELA descritas na 

literatura mundial, como predominância da forma esporádica sobre a forma 

familiar e do acometimento inicial apendicular sobre a forma bulbar foram 

observadas (DIETRICH e col, 2000; COSTA e col, 1999; PALERMO, LIMA, 

ALVARENGA, 2009). 

Quanto a distribuição por sexo foi observada prevalência do sexo 

feminino para a PBP e do sexo masculino para a ELA, na proporção de 1:1,9 e 

2:1 respectivamente. Resultados semelhantes, referentes à distribuição do 

sexo segundo a forma de manifestação da doença, também foram descritos em 

outros estudos (FORBES e col, 2004; WORWOOD, LEIGH, 1998; MAGNUS e 

col, 2002).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1989) o indivíduo é 

considerado idoso a partir dos 60 anos em países em desenvolvimento e a 

partir dos 65 anos para países desenvolvidos. Portanto, os pacientes com PBP 

e AMP caracterizaram a população idosa do estudo, e os pacientes com ELA a 

população adulta, apresentando, entre as idades, diferença estatisticamente 

significante (PBP = 64 e ELA = 57 com p < 0,05). Poucos estudos 

epidemiológicos foram encontrados comentando sobre a distribuição etária 

entre as principais Doenças do Neurônio Motor (LOGROSCINO e col, 2005).  

 

 

.  
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As diferenças etárias observadas divergem das apresentadas no estudo 

de DIETRICH e col (2000), onde a faixa etária com maior prevalência foi entre 

50 e 60 anos, com média de 52 anos, independente da forma de manifestação 

da doença. 

 

Em estudo conduzido por MAGNUS e col (2002), entre outras variáveis 

analisadas, a idade foi referida como variável preditiva de sobrevida. Aqueles 

com idade inferior a 55 anos apresentaram sobrevida maior, especificamente 

os pacientes com acometimento inicial pelos membros. A idade avançada, 

como variável isolada, deve ser analisada com cuidado pela existência de 

outros fatores preditivos inerentes a ela (AQUINO, 2005).  

 

 A influência positiva da idade na sobrevida pode ser explicada pela 

compensação da piora motora, em particular da musculatura respiratória, o que 

normalmente não é comum em pacientes com idade avançada (BROOKS, 

1998; MEININGER e col, 1997). 

 

O tempo referido da doença variou entre 01 e 98 meses (31) para o grupo 

com ELA, 01 e 60 meses (33) para o grupo com PBP e 118 e 213 meses (160) 

para a AMP.  

Os achados evolutivos da doença vão de encontro com a descrição feita 

por BROOKS (1998), no que diz respeito às diferenças nas questões tempo, 

intensidade e gravidade, presentes nos pacientes com comprometimento inicial 

bulbar, onde os sintomas aparecem de forma linear com uma piora abrupta 

acentuada. Já nos pacientes com comprometimento inicial nos membros 

(superiores e inferiores), a evolução dos sintomas é linear praticamente durante 

todo o curso da doença, acentuando a necessidade de intervenção 

multidisciplinar precoce, com enfoque preventivo ou paliativo nos estágios da 

DNM/ELA (MILLER e col. 1999; BORASIO, VOLTZ, 1997; PRITCHARD, 

SWINGLER, 2000).  

O modelo de estudo escolhido para a análise do impacto dos fatores 

nutricionais na sobrevida de pacientes com DNM/ELA foi semelhante ao de 
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outras pesquisas (MATHUS- VLIEGEN e col. 1994; MAZZINI e col. 1995; CHIÒ 

e col, 1999; CHIÒ e col, 2005; DESPORT e col, 2000; EHLER e col, 2002; 

MAGNUS e col, 2002; FORBES e col, 2004; BLONDET e col, 2010, MARIN e 

col, 2011). 

O tratamento multidisciplinar, com a adoção de práticas consensualmente 

sugeridas, tem como objetivo tratar os sintomas precocemente, programar os 

tratamentos e prevenir as complicações que poderão surgir com a evolução da 

doença, buscando sempre melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos 

pacientes com DNM/ELA. A atuação da equipe especializada, por si só, pode 

aumentar a expectativa de vida dos pacientes (MILLER, 2001; ANDERSEN e 

col, 2007). 

  

Alguns estudos estão em curso para avaliar o impacto das práticas 

adotadas, em termos de adesão por parte das equipes como de resultados 

específicos, incluindo a satisfação dos pacientes e as medidas de progressão 

da doença (MILLER, 2001). 

 

O tratamento medicamentoso convencional para a DNM/ELA inclui o uso 

do riluzol, que associado a utilização regular de VNI, tornam-se as medidas 

terapêuticas que, até o momento, têm demonstrado significante aumento na 

sobrevida de pacientes com DNM/ELA (SIVORI e col, 2007).  

 

Como esperado, o comprometimento respiratório foi observado em quase 

todos os pacientes. O valor de CVF foi inferior a 50% do predito, conforme 

citado na literatura como o valor limite para a realização da gastrostomia com 

sucesso. Valores similares de CVF foram observados no estudo de 

KASARSKIS e col (1999). Embora os valores tenham variado entre os grupos, 

não foram encontradas diferenças significantes.  

 

Em relação à CVF, o objetivo foi apresentar o valor no momento de 

indicação da GEP, sem avaliação do declínio. De qualquer forma, é válido 

comentar o estudo de MAGNUS e col (2002) sugerindo que o declínio de CVF 
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tende a ser mais rápido no comprometimento bulbar e mais lento no 

apendicular. Surpreendentemente, neste estudo os pacientes com PBP foram 

os que apresentaram maiores valores de CVF (41% do predito) na indicação de 

GEP. De qualquer forma, os valores encontrados de CVF sugerem que os 

pacientes se encontravam em estágios avançados da doença.  

 

A velocidade de redução da CVF é apontada como um forte indicador de 

sobrevida em pacientes com DNM/ELA. Valores inferiores a 35% do predito 

marcariam estágios mais avançados da doença. A interpretação deve ser 

cautelosa, pois os dados disponíveis relacionam-se somente ao número de 

pacientes sobreviventes no estudo e o valor de CVF durante um intervalo de 

tempo (LO COCO e col, 2006).  

 

É de extrema importância a elucidação sobre a forma de seguimento e a 

interpretação dos resultados obtidos em pacientes com DNM/ELA, onde a 

sobrevida é a principal medida analisada (STAMBLER e col, 1998). 

 

Os valores de CVF apresentados justificariam a utilização de ventilação 

não invasiva por todos os pacientes (ANDERSEN e col, 2005; MILLER e col, 

2010). Não é conhecido o motivo pelo qual a utilização ficou restrita em 59,3% 

dos casos. Um dos fatos que poderia justificar a situação seria a limitação de 

acesso ao aparelho, regularizada somente em 2008, através da 

disponibilização legal do BiPAP para os pacientes com Doença do Neurônio 

Motor/ Esclerose Lateral Amiotrófica (www.saude.mt.gov.br/). No momento, a 

acessibilidade ao aparelho e a todos os aparatos necessários para o uso de 

VNI, provavelmente, venha contribuir para o uso precoce e regular da 

modalidade.  

  

Retomando a questão anterior, o uso de VNI chamou à atenção. O valor 

de CVF% em associação com os sintomas clínicos respiratórios justificariam a 

necessidade do uso regular da VNI. No entanto, a regularidade do uso foi 

observada em 65,2% dos pacientes, sendo a maioria com PBP. Menor 

utilização e taxa de regularidade de VNI foram observadas nos pacientes com 

http://www.saude.mt.gov.br/
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ELA. No estudo de LO COCO e col (2006), foi apresentada taxa similar de 

adesão e distribuição do uso de VNI. O grupo italiano verificou adesão à VNI 

em 62% dos casos, ressaltando o agravo do envolvimento bulbar como o 

principal fator associado com a baixa adesão a VNI. Esse estudo sugere que o 

declínio da CVF% em conjunto com a regularidade do uso da VNI, o 

agravamento bulbar e o estado nutricional, na indicação de VNI, seriam fatores 

prognósticos positivos para a DNM/ELA. 

 

 Não foi observada relação direta entre o uso de VNI e o estado 

nutricional no momento da indicação de GEP. A freqüência de desnutrição foi 

similar para os grupos, sugerindo que a irregularidade do uso possa ter 

influenciado negativamente a evolução do estado nutricional, principalmente 

nos pacientes com ELA.  

 Nos estágios mais avançados da DNM/ELA, para o manejo de secreção, 

prevenção de aspiração traqueal e pneumonias de repetição, a indicação de 

traqueostomia tem demonstrado aumento na sobrevida e melhora na qualidade 

de vida (ANDERSEN e col, 2007; RADUNOVIC e col, 2010; MILLER e col, 

2010; OLIVEIRA e col, 2001; CHIAPPETTA, 2005). O uso de traqueostomia 

foi observado em 22% dos pacientes, 15 com ELA e 11 com PBP, 

representando a porcentagem de pacientes em estágio evoluído da doença.   

Embora os consensos atuais apresentem dados sobre melhora na 

qualidade de vida, a utilização de traqueostomia implica em cuidados 

intensivos e treinamento de cuidadores. Em diferentes países, a utilização da 

traqueostomia é influenciada também por aspectos culturais e legais. No Brasil, 

os pacientes têm a autonomia para aceitar ou não sua realização mesmo 

quando está indicada, fato não observado em outros locais (MILLER e col, 

1999; BOURKE, GIBSON, 2004).  

 

A desnutrição é um fator prognóstico independente durante o curso da 

DNM/ELA (MARIN e col, 2011). Encontrou-se, antes da colocação da GEP, 

32% da população desnutrida. Após trinta dias, 44,5%, determinando um 

aumento de 12,5% durante o estudo (p= 0, 003). Parece razoável aceitar taxas 
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de desnutrição entre 15 a 55% da amostra, quando há a inclusão de pacientes 

em todas as fases da doença (DESPORT e col, 1999).  

 

Os valores de IMC eram similares, entre os grupos, na fase pré e pós 

GEP. Apenas os pacientes com AMP apresentaram aumento do IMC após 

trinta dias, lembrando que esses pacientes fizeram parte do grupo dos 

pacientes sem GEP. Pelas características evolutivas da doença, a manutenção 

do estado nutricional já era esperada. Após a colocação da GEP observou-se 

redução do IMC em ambos os grupos, em especial no grupo com PBP (p < 0, 

001) (Figura H). Houve redução do IMC após a GEP de 1,4 Kg/m2 nos 

pacientes com PBP e 1,2 Kg/m2 nos pacientes com ELA, sugerindo um 

aumento importante no risco de óbito (MARIN e col, 2011). 

 

Nos pacientes com ELA, a terapia nutricional enteral minimizou a perda 

de peso corporal, com diferença estatisticamente significante entre os que 

aderiram e os que não aderiram à terapia enteral. Observou-se redução do IMC 

em ambos os grupos, com perda acentuada nos pacientes sem GEP (Tabela 

16). Os resultados encontrados permitem caracterizar o pior estado nutricional 

dos pacientes com comprometimento apendicular, concordante ao estudo de 

MAZZINI e col (1995). 

 

Para alguns pacientes, a velocidade de perda ponderal não foi mensurada 

desde o momento diagnóstico e, portanto, foi excluída das variáveis analisadas 

nesse estudo. A principal intenção foi mensurar o IMC e utilizá-lo para a 

classificação do estado nutricional no momento da indicação de GEP, por ser o 

fator mais utilizado para a indicação de terapia nutricional enteral na DNM/ELA. 

A taxa de redução de peso corporal não parece estar significativamente 

associada com a sobrevida, como a presença de desnutrição (DESPORT e col, 

1999; MARIN E COL, 2011).  

 

As taxas de redução de peso corporal apresentadas nos estudos são 

discrepantes. SLOWIE e col (1983) observaram perda de 10% de peso 

corporal do momento diagnóstico até a indicação de terapia enteral, enquanto 
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MARIN e col (2011) observaram valores de 7.8% em 25% e 2.3% em 50% dos 

pacientes. Embora a redução de peso tenha sido maior nos pacientes com 

PBP após a terapia enteral, o agravamento do estado nutricional nos pacientes 

com ELA foi mais alarmante. A taxa inicial de desnutrição era maior, da mesma 

forma após trinta dias, além do agravamento das demais classificações 

nutricionais (Tabela 14). Esses resultados estão em desacordo com os 

apresentados por LEIGH, WORWOOD (1998), DESPORT e col (1999) quanto 

às diferenças encontradas no estado nutricional segundo a forma de 

manifestação da doença. 

 

Um viés na interpretação seria a ausência da classificação funcional dos 

pacientes, que permite caracterizar e mensurar as disfunções e tornar 

homogênea a população de estudo. Não foi possível mensurar o grau de 

severidade da doença. A indicação de GEP e VNI foram os únicos 

marcadores de estágios mais avançados. O tempo referido e a manifestação 

sintomática permitem apenas inferir sobre a evolução da DNM/ELA 

(KAUFMANN e col, 2005). 

 

MAZZINI e col (1995) observaram que o aumento do IMC durante terapia 

nutricional enteral foi capaz de promover aumento de seis meses na sobrevida 

dos pacientes com DNM/ELA. Diferentemente dos resultados aqui 

apresentados, os estudos sugerem maior atenção ao estado nutricional dos 

pacientes com comprometimento bulbar. 

 

KASARSKIS e col (1996) demonstram correlação positiva entre a redução 

do IMC e a sobrevida, e insistem na importância da suplementação nutricional 

para todos os pacientes com DNM/ELA, antes da redução alimentar e aumento 

das necessidades, características das fases mais avançadas da doença. A 

relação entre disfagia e inadequada ingestão alimentar é comum em pacientes 

com DNM/ELA. Para os pacientes com comprometimento apendicular, a 

presença de espasticidade e fasciculações seriam fatores determinantes para o 

aumento no gasto energético, sugerindo que a alteração do estado nutricional 

possa ser mais acentuada nesse grupo.  
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Com a progressão da disfagia as condutas devem ser tomadas 

paulatinamente, evitando angústia e frustrações que podem prejudicar a 

adesão terapêutica. Quando a deglutição por via oral deixa de ser segura e 

não é mais capaz de por si só manter a ingestão alimentar, indicam-se vias 

alternativas de alimentação (CHIAPPETTA, ODA, 2004; BORASIO, VOLTZ, 

1997; MILLER, 1999; MILLER e col, 2010). A exclusão espontânea da 

alimentação por via oral, após a colocação de GEP, foi observada em maior 

percentual nos pacientes com comprometimento bulbar (p < 0, 001) (Tabela 5). 

Os comprometimentos estrutural, funcional e respiratório apresentados 

pelos pacientes justificam os resultados encontrados.  

O momento de indicação de GEP e o tempo de sobrevida foram 

significantemente diferentes entre os pacientes estudados.  Por se tratarem de 

doenças até certo ponto de evolução distinta, pode-se dizer que a terapia 

enteral foi indicada mais precocemente, durante o curso da doença, nos 

pacientes com comprometimento bulbar (PBP) do que nos pacientes com 

comprometimento apendicular (ELA). 

  

Para a indicação de terapia enteral por GEP, nos pacientes com 

DNM/ELA, foram seguidos os mesmos critérios citados em quase todos os 

estudos no assunto. Os estudos fazem menção aos critérios, mas pouco se 

fala sobre o critério de maior peso para a indicação. Talvez isso não seja 

relevante, por se tratar de uma doença progressiva, onde os sintomas 

aparecem, isolada ou conjuntamente, em momentos distintos (SILANI, 2000; 

MILLER e col, 2010; ANDERSEN e col, 2007; MATHUS - VLIEGEN e col, 

1994; MAZZINI e col, 1995).  

 

Dentre os fatores utilizados para a indicação de terapia enteral, observou-

se que a redução de peso corporal e o agravamento da disfagia orofaríngea 

foram indicadores mais precoces, enquanto a redução de CVF um indicador 

tardio.  
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A disfagia orofaríngea e a redução de peso corporal foram sintomas 

gerenciados durante a evolução da doença. Modificação na consistência da 

dieta de acordo com as alterações funcionais apresentadas, orientação de 

manobras facilitadoras, adequação dietética frente às necessidades 

nutricionais e suplementação energético - proteica, foram medidas adotadas 

que permitiram postergar a indicação de via alternativa de alimentação em 

alguns pacientes com ELA. Por sua vez, nos pacientes com PBP, esses 

foram os sintomas que, precocemente, levaram a indicação de terapia 

enteral. 

 

 É possível que a depleção nutricional apresentada pelos pacientes 

com ELA esteja relacionada com a indicação tardia de terapia enteral. O 

período de 28 meses a partir da manifestação dos sintomas parece precoce 

para a indicação de GEP. No entanto, considerando o estado nutricional, a 

indicação pode ser tardia. A valorização dos critérios nutricionais para a 

indicação de terapia enteral é o fator diferenciador dos resultados 

apresentados. Os mesmos achados foram observados por STRONG, ROWE, 

RANKIN (1999).  

 

A totalidade dos pacientes com AMP apresentava valores de CVF% 

abaixo de 50% do predito, porém nenhum deles aderiu à indicação de GEP, 

provavelmente por não apresentarem disfagia acentuada, alteração do estado 

nutricional e por não sentirem a necessidade no momento. Esse subgrupo de 

pacientes pode servir como exemplo de que a indicação de terapia nutricional 

enteral não deve estar atrelada, exclusivamente, a redução de CVF %. Os 

demais, todos os pacientes com PBP (52) e 59 pacientes com ELA (72), 

totalizando 87% (111) da população do estudo, realizaram a GEP. Treze 

pacientes com ELA recusaram-se a realizar do procedimento. Para os 

pacientes que de alguma forma não aderiram ao tratamento proposto, foi 

mantida a conduta de suplementação nutricional oral e, na presença de 

disfagia moderada não funcional, a prescrição de terapia enteral por sonda 

nasogástrica. Apesar um paciente, em estágio terminal, foi sondado durante o 

estudo. 



Discussão    84 
 

 

 

O sucesso da GEP foi observado em 98% dos pacientes. Em 2% 

ocorreram complicações mais graves, como observada na média em outros 

estudos. Durante o procedimento, um paciente teve perfuração de alça 

intestinal, com necessidade de intervenção cirúrgica para colocação de 

colostomia. Outro paciente apresentou infecção grave da parede abdominal 

com exteriorização da sonda. Para as complicações menos graves, como 

infecção da ostomia (5 %), e das mais graves, citadas anteriormente, foram 

encontradas taxas inferiores às encontradas na literatura (LOSER e col, 2005).  

Como nutrição enteral, a maioria dos pacientes (62%) adotou o uso de 

dieta artesanal. Como esses pacientes geralmente não apresentam alterações 

digestivas ou absortivas, a utilização dos nutrientes na foram intacta, como se 

procede com os alimentos in natura, não traz nenhum inconveniente. O calibre 

da sonda de gastrostomia (24 French) também favoreceu a infusão e a 

utilização da dieta. A dieta artesanal é comumente indicada para a terapia 

nutricional enteral, mais pelo aspecto econômico do que pela qualidade 

nutricional da preparação (MITNE, 2004). A utilização de dieta mista, ou seja, 

dieta artesanal acrescida de produtos alimentícios industrializados, foi 

observada com maior freqüência nos pacientes com PBP.  

 

O valor de CVF% abaixo de 50% do predito é considerado como fator 

negativo para a sobrevida dos pacientes com DNM/ELA. A maioria dos 

pacientes, na indicação de GEP, apresentava valores inferiores e esse 

(MILLER, 2001; BRADLEY e col, 2001). Sabe-se que para o sucesso da GEP 

em pacientes com DNM/ELA algumas adaptações são necessárias. Tanto 

durante como após o procedimento, devido a fraqueza muscular intercostal e 

diafragmática, o comprometimento de troca gasosa pode acentuar-se. 

Agilidade no procedimento, redução da distensão gástrica e controle na dose 

da sedação endovenosa são medidas preventivas que devem ser adotadas 

sempre que possível (BLONDET e col, 2010).  

 

O estudo de GREGORY e col (2002) indicou que uma parcela dos 

pacientes com CVF < 50% apresentou sobrevida prolongada após a GEP, 
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sugerindo que a colocação é possível mesmo em pacientes com redução 

substancial da CVF%. O real significado da função pulmonar como preditor de 

sobrevida ou de ocorrência de complicações, antes e após o procedimento, é 

motivo de estudo no meio científico (THORNTON e col, 2002). 

 

A taxa de mortalidade em trinta dias após o procedimento, comumente 

apresentada nos estudos internacionais, não foi demonstrada nesse 

seguimento, uma vez que nenhum óbito ocorreu no período. O óbito ocorreu 

em 45% (58) dos pacientes, sendo 45,9% (28) nos pacientes com ELA e 

61,25% (30) nos pacientes com PBP, sem diferença significante. O primeiro 

caso ocorreu em 45 dias após a realização de GEP. Dados semelhantes foram 

observados por GREGORY e col (2002) com sobrevida de 90% dos pacientes 

após 60 dias da realização da GEP.  

 

O tempo de sobrevida após a indicação de GEP foi de 11 meses para os 

pacientes com PBP, 16 meses para os pacientes com ELA e 70,5 meses para 

os pacientes com AMP, demonstrando diferença significante (p= 0, 004). Os 

resultados numéricos apresentados devem ser interpretados com cautela, já 

que as DNMs são doenças progressivas e até o momento incuráveis, com 

expectativa de vida em média de 3,5 anos. O grande questionamento foi: que 

significado teria a GEP na evolução natural da doença?. No momento, é 

possível apresentar apenas o tempo decorrido entre a intervenção e o 

desfecho do paciente dentro do estudo e não tirar maiores conclusões dos 

resultados, uma vez que inexistem claras evidências sobre o assunto. O maior 

interesse foi demonstrar a relevância dos aspectos nutricionais na sobrevida, e 

a gastrostomia inclui-se nesses aspectos como a via de escolha para a terapia 

nutricional enteral de pacientes com DNM/ELA. 

 

Deve-se chamar atenção para o fato que os pacientes que foram 

submetidos à GEP apresentaram sobrevida de 43 meses desde o diagnóstico, 

sobrevida menor que a verificada naqueles que não foram submetidos ao 

procedimento (57 meses). Os mesmos resultados foram encontrados nos 

estudos de STRONG e col (1999), FORBES e col (2004). Os estudos são 
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observacionais com viés na determinação dos reais benefícios ou riscos 

encontrados. Nesse subgrupo de pacientes, há a possibilidade de que algumas 

intervenções invasivas possam ser particularmente perigosas e talvez 

indicadas em pacientes com evolução do comprometimento funcional mais 

rápido. Dentre os fatores que favorecem menor sobrevida para os pacientes 

após a GEP, são citados: tempo de evolução da doença; evolução do estado 

nutricional; comprometimento respiratório e infecções (BLONDET e col, 2010).  

 

 Inexistem claras evidências do aumento de sobrevida após a inserção de 

GEP na população com DNM/ELA (FORBES e col, 2004). A forma de 

manifestação da doença, por si só, pode ser fator preditor de sobrevida. A 

sobrevida dos pacientes com PBP foi menor que a sobrevida dos pacientes 

com ELA (Figura I). 

 

Demonstrados neste estudo, os fatores que influenciaram a sobrevida dos 

pacientes foram: o tempo de indicação de GEP para os pacientes com ELA e 

PBP, exclusão da alimentação por via oral e traqueostomia para os pacientes 

com PBP, e idade, IMC antes da GEP e CVF% do predito para os pacientes 

com ELA (Figuras J e K). Os mesmos fatores foram apresentados em outros 

estudos (DESPORT e col, 1999; PREUX e col, 1996, CHIÒ e col, 2004; 

GREGORY e col, 2002). 

 

Para os pacientes com PBP que fizeram a GEP antes dos 14 meses de 

evolução da doença, a sobrevida foi maior (β = 0, 001). Para os pacientes com 

ELA maior sobrevida foi encontrada quando a inserção de GEP ocorreu antes 

dos 38 meses (β= 0, 001) de evolução. A precocidade da terapia enteral foi 

demonstrada como fator positivo para sobrevida da população do estudo. 

STRONG e col (1999) observaram piora na sobrevida de pacientes com PBP 

após a colocação de gastrojejunostomia, sem justificativa consistente. 

Especialistas no assunto acreditam que os resultados positivos da GEP na 

sobrevida são observados quando a inserção ocorre precocemente durante o 

curso da doença (DESPORT e col, 2006; GANZINI, 2006; GREGORY e col, 

2002).  
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Mais importante do que o tempo em que a terapia nutricional enteral é 

iniciada nos pacientes com DNM/ELA, são as condições nutricionais do 

paciente nesse momento. O agravamento do estado nutricional com presença 

de desnutrição deve ser mais valorizado, uma vez que a manutenção do 

estado nutricional, desde o momento diagnóstico e durante o curso da doença, 

pode ser fator tão positivo na sobrevida dos pacientes quanto o uso do riluzol. 

(MARIN e col, 2011) 

 

A exclusão da alimentação por via oral foi preditora somente para os 

pacientes com PBP (β = 0, 032), assim como a traqueostomia (β = 0,20). O 

estudo de CHIAPPETTA (2005), com análise minuciosa da disfagia 

orofaríngea, demonstrou alterações na deglutição, de grau moderado a grave, 

a partir de 17 meses do início da doença em pacientes com PBP. A 

comparação com esse estudo caracteriza a gravidade da disfagia, 

apresentada pelos pacientes no momento da GEP, indicando que a 

exclusão da alimentação por via oral seria inevitável.   

   

A traqueostomia é fator positivo, bem estabelecido, de sobrevida em 

várias doenças crônicas, incluindo a DNM/ELA (ANDERSEN e col, 2007; 

GANZINI, 2006). A maior incidência nos pacientes com PBP se deu pelo 

próprio agravamento precoce.  

 

Os fatores relacionados à sobrevida observados por DESPORT e col 

(1999) também foram encontrados neste estudo: idade superior a 60 anos, 

independente da forma de manifestação da doença, CVF > 60% e desnutrição. 

No entanto, foram aqui observadas algumas particularidades. A idade inferior a 

40 anos foi fator positivo somente nos pacientes com ELA (β = 0, 017). Para a 

PBP a variável não foi relevante, provavelmente pela população compreender 

apenas indivíduos acima de 60 anos. Esses resultados estão de acordo com os 

apresentados por outros autores (NORRIS e col, 1993; GUBBAY e col, 1985; 

DESPORT e col, 1999; THORNTHON e col, 2002).   
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 O estado nutricional antes da GEP foi demonstrado como fator negativo 

de sobrevida apenas para os pacientes com ELA (β = 0,15).  A desnutrição 

esteve presente nesse grupo, em maiores taxas (48,85% e 53,4%), durante 

todo o seguimento. Já os pacientes com PBP apresentaram maiores taxas de 

obesidade (63,6% e 66%), e menores taxas de desnutrição (46,3% e 44,8%). 

Sabe-se que um discreto aumento na gordura corporal pode compensar a 

perda de energia consumida na atrofia muscular. O aumento da gordura 

corporal, bem como a presença de dislipidemia em pacientes com DNM/ELA, 

desempenha papel protetor na evolução da doença (NAU e col, 1995, DUPUIS 

e col, 2008). 

 

Valores de CVF% acima de 60% demonstraram ser fator positivo de 

sobrevida para os pacientes com ELA (β= 0,18). Esse resultado deve ser 

analisado com cautela. Redução no valor de CVF % é inerente à evolução da 

doença. Valores inferiores a 50% do predito são sugestivos de estágios 

avançados da doença e, por si só, justificariam o menor tempo de sobrevida.   

 

Estudo apresentou pior resultado na sobrevida de pacientes com CVF< 

65% do predito (CHIÓ e col, 1999). KASARSKIS e col (1999) comentaram que 

alguns pacientes fizeram a GEP com CVF quase normal, enquanto outros com 

CVF < 25% do predito, refletindo a falta de uniformidade nas condutas clínicas 

para a recomendação da GEP. No artigo de revisão conduzido por 

HEFFERNAN e col (2004) a mesma importância foi dada ao assunto.  Valor 

inferior a 50% do predito de CVF%, como descrito na literatura, não foi 

impeditivo do sucesso na realização da GEP. Estudos prospectivos futuros 

podem elucidar melhor sobre as possíveis complicações tardias. 

 

No final do modelo, os indicadores mais sensíveis de sobrevida para os 

pacientes com DNM/ELA foram: tempo de indicação de GEP para ambos os 

grupos, exclusão da alimentação por via oral para os pacientes com PBP e o 

estado nutricional antes da indicação de GEP para os pacientes com ELA 

(Tabelas 18 e 19). 



Discussão    89 
 

 

 

Finalmente, os resultados apresentados sugerem mudança de conduta 

terapêutica multidisciplinar na assistência de pacientes com DNM/ELA e 

fundamentam a importância do comprometimento nutricional presente nessa 

entidade clínica, a Doença do Neurônio Motor. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

1. O aspecto nutricional por si só é fator prognóstico independente durante o 

curso da DNM/ELA. 

 

2. Os fatores nutricionais associados positivamente à sobrevida foram 

diferentes entre as formas de manifestação da doença. Para os pacientes com 

Paralisia Bulbar progressiva (PBP) os fatores foram: precocidade na indicação 

de gastrostomia endoscópica percutânea e a exclusão da alimentação por via 

oral. Para os pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) os fatores 

foram: tempo de indicação de gastrostomia endoscópica percutânea, e o 

estado nutricional. 

 

3. A perda de peso corporal e o agravamento da disfagia orofaríngea foram 

indicadores precoces de terapia nutricional enteral, por GEP, enquanto a 

CVF% um indicador tardio. 

 

4. Das Doenças do Neurônio Motor, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) foi a 

forma de manifestação que demonstrou maior depleção do estado nutricional, 

chamando à atenção para a necessidade de intervenção nutricional precoce e 

sistemática, se possível desde o momento diagnóstico, independente dos 

sintomas ou sinais relacionados à evolução da doença.  
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