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Resumo

Objetivo: avaliar a ingestão alimentar, o estado nutricional e a prevalência de anemia 

por deficiência de ferro e de distúrbios digestivos em crianças com paralisia cerebral. 

Métodos: estudo realizado com 40 crianças até 10 anos de idade com paralisia 

cerebral. Realizou-se registro do consumo alimentar habitual de 24 horas, coleta de 

dados antropométricos, coleta de sangue por punção de veia periférica e registro de 

dados clínicos específicos para o diagnóstico dos distúrbios digestivos. Resultados: 

Os resultados encontrados garantem a necessidade de se realizar avaliação dietética 

personalizada. Em apenas 3 (7,5%) crianças foi diagnosticado anemia leve. Com 

relação ao estado nutricional, observou-se déficit mais acentuado no sexo masculino 

para estatura-idade. Dos 40 pacientes, 45% (n=18) e 40% (n=16) da amostra verificou-

se desnutrição aguda. Evidências de disfagia foram encontradas em 82,5% da amostra, 

sinais sugestivos de refluxo gastro-esofágico em 40,0% e constipação intestinal em 

60,0% dos pacientes estudados. A ingestão hídrica das crianças com manifestações 

compatíveis com disfagia foi menor. Pacientes com evidência de disfagia apresentavam 

menor ingestão de líquidos (483,1±294,9 versus 992,9±292,2; p=0.001). As crianças 

com constipação, em relação às sem constipação apresentaram menor ingestão de 

fibras (9,2 ± 4,3 versus 12,3 ± 4,3; p=0,031) e líquidos (456,5 ± 283,1versus 741,1 

± 379,2; p=0,013). Conclusões: crianças com paralisia cerebral podem apresentar 

elevada prevalência de déficits antropométricos e distúrbios digestivos. Déficits de 

nutrientes na alimentação podem constituir risco para o desenvolvimento de distúrbios 

nutricionais exigindo uma avaliação dietética personalizada.

Palavras-chave: paralisia cerebral, estado nutricional, crianças, distúrbio digestivo, 

ingestão alimentar.
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Introdução1. 
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1.1 Paralisia cerebral

A paralisia cerebral foi definida, a partir do Simpósio de Oxford de 1959, 

como uma seqüela de uma agressão encefálica que se caracteriza por transtorno 

persistente não invariável, do tono, da postura e do movimento, que aparece na 

primeira infância e não só é diretamente secundário a esta lesão não evolutiva do 

encéfalo, mas também devido à influência que esta lesão exerce sobre a maturação 

neurológica. É uma encefalopatia crônica não evolutiva da infância ocasionada por 

diferentes agentes etiológicos gerando quadros clínicos heterogêneos. Tem como elo 

comum o fato de apresentar predominantemente sintomatologia motora, a qual se 

juntam outros sinais e sintomas (Rotta, 2002). A encefalopatia crônica não evolutiva 

é conseqüência de lesão anatomopatológica estacionária ou estabelecida, onde o 

quadro clínico-neurológico é estável, podendo haver evolução conforme a capacidade 

da criança adquirir habilidades durante o tratamento neuropsicomotor (Diament  

et al, 2005).

Os dados epidemiológicos sobre paralisia cerebral são muito variáveis. A 

incidência em países desenvolvidos tem variado de 1,5 a 5,9/1000 nascidos vivos. 

Um estudo europeu multicêntrico realizado em 14 centros em oito países mostrou 

prevalência de paralisia cerebral de 2,08/1000 nascidos vivos (Diament et al, 2005). No 

Brasil, não existe pesquisa específica e oficial a respeito da incidência de portadores 

de deficiências física, sensorial ou mental. De acordo com o estudo de Edelmuth 

(1992), surgem no Brasil, 17.000 novos casos a cada ano, embora não haja estudo de 

prevalência sobre a doença (Rotta, 2002).

Crianças com paralisia cerebral apresentam manifestações clínicas heterogêneas 

devido à diversidade de tipos, etiologia e gravidade (Meberg et al, 2004).

Os fatores etiológicos mais comuns são subdivididos em três grupos (Diament 

et al, 2005):

a) Pré-natais: genéticas ou hereditárias, maternas, malformações congênitas, 

exposição a agentes físicos (radiações, raio X);

b) Perinatais: parto distócico, hipóxia ou anóxia, hemorragia intra-craniana, 

prematuridade e baixo peso, icterícia grave, infecção pelo canal do parto;



13

c) Pós-natais: meningoencefalites bacterianas e virais, traumatismos 

cranioencefálicos, encefalopatias desmielinizantes, processos vasculares, 

desnutrição, síndromes epilépticas (West e Lennox- Gastaut).

Os tipos clínicos ou classificação da paralisia cerebral levam em conta o momento 

lesional, o local da lesão, a etiologia, a sintomatologia e a distribuição topográfica. 

Quanto aos aspectos anatômicos e clínicos consideram-se os seguintes tipos de 

encealopatia crônica não evolutiva (Rotta, 2002):

a) Espásticas ou piramidais (forma mais frequente);

b) Coreoatetósicas ou extrapiramidais;

c) Atáxicas;

d) Mistas.

Crianças com paralisia cerebral grave podem evoluir com co-morbidades 

associadas que incluem: anormalidades na alimentação e no crescimento, retardo 

mental, ataques epilépticos, desordens na comunicação e defeitos visuais e 

auditivos (Fung et al, 2002). Tais crianças também costumam apresentar problemas 

gastrointestinais (Chong et al, 2001, Del Giudice, 1999).
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1.2 Distúrbios digestivos e paralisia cerebral

Em estudo realizado por Del Giudice et al (1999), 92% das crianças com paralisia 

cerebral apresentavam sintomas gastrointestinais de forma significante, sendo que 

74% tinham constipação intestinal crônica e 41 de 45 crianças (91%) apresentaram 

doença do refluxo gastro-esofágico, com regurgitação e vômito. Segundo Chong et 

al (2001) a ocorrência de distúrbios gastintestinais na paralisia cerebral é de 60% de 

disfagia, 32% de refluxo gastro-esofágico, 32% de gastrite e dor abdominal e 74% de 

constipação.

1.2.1 Disfagia

A disfagia é caracterizada pela deficiência nas fases de preparação oral, faríngea 

e esofágica da deglutição (Calis et al, 2008).

Clinicamente existem dois tipos de disfagia: orofaríngea (ou disfagia de 

transferência) e esofágica. A primeira refere-se à dificuldade em iniciar o processo 

de mastigação ou na transferência do bolo alimentar para a faringe e esôfago, 

comumente observado em pacientes com doenças neurológicas com disfunção 

neuromotora como nas crianças com paralisia cerebral.  Na segunda, a dificuldade 

está no transporte do alimento da faringe para o estômago, o que ocasiona a 

impactação do alimento no esôfago, ou sensação de “alimento parado” (El Mouzan 

et al, 2005; Haas et al, 2009).

Crianças com paralisia cerebral têm risco de desenvolver disfagia orofaríngea 

devido às disfunções motoras (Gangil et al, 2001; Calis et al, 2008; Ozdemirkiran 

et al, 2006). De acordo com Aurélio et al (2002), de 39% a 56% das crianças 

com problemas crônicos do desenvolvimento, dentre eles a paralisia cerebral, 

apresentam ou irão desenvolver distúrbio da deglutição. Nas crianças com paralisia 

cerebral observa-se na fase oral da deglutição, ineficaz vedamento labial, alteração 

no preparo oral do alimento e incapacidade de controlar o alimento na cavidade 

oral. Na fase faríngea, atraso no disparo do reflexo da deglutição e permeação das 

vias aéreas antes e depois da deglutição (Furkim et al, 2009).  Na fase faríngea 

também podem ser observadas dificuldades do palato se movimentar até a parede 

posterior da faringe e perda da movimentação da parede posterior da faringe 

(Furkim et al, 2003).
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Esses comprometimentos tornam essas crianças mais susceptíveis às potenciais 

complicações relacionadas à disfagia orofaríngea (Furkim et al, 2009).

Na disfagia orofaríngea, além da menor ingestão alimentar e conseqüente 

risco nutricional, a aspiração pulmonar é muito freqüente, podendo ocorrer 

silenciosamente ou devido engasgos (Jones, 1989; Gisel et al, 1995; Rogers, 2004; 

Lefton-Greif et al, 2006). Nesse caso, o paciente pode aspirar pequenas quantidades 

de líquidos, alimentos ou a própria secreção salivar em diferentes níveis, evoluindo 

com infecção respiratória (Pruit, 2009). Assim, é comum esses pacientes evoluírem 

com pneumonias de repetição e doença pulmonar crônica (Jones, 1989; Gisel et al, 

1995; Rogers, 2004; Lefton-Greif et al, 2006), comprometendo a qualidade de vida 

e resultando no isolamento social (Pinnington et al, 2000).

Portanto, para pacientes com paralisia cerebral a alimentação torna-se um risco, 

sendo necessária atenção multidisciplinar para adequada intervenção nutricional, com 

modificações dietéticas ou de rotina monitoradas, tais como: alterações de consistência 

ou textura, posição do paciente durante alimentação e uso de utensílios específicos 

(Lefton-Greif et al, 2006; Williams et al, 2006; Calis et al, 2008).

1.2.2 Refluxo gastro-esofágico

O refluxo gastro-esofágico caracteriza-se pelo retorno involuntário do conteúdo 

gástrico para o esôfago por falha anatômica ou funcional do esfíncter esofagiano 

inferior (Gavazzoni et al, 2002; Reyes et al, 1993). Pode ocorrer devido quatro fatores: 

baixa pressão permanente do esfíncter esofagiano inferior, aumento da pressão intra-

abdominal, relaxamentos transitórios após deglutição ou não apropriados do esfíncter 

esofagiano inferior (Gavazzoni et al, 2002) ou ainda retardo no tempo de esvaziamento 

gástrico (Spiroglou et al, 2004).

A associação entre lesões neurológicas e refluxo gastro-esofágico em crianças é 

muito comum (Harrington et al, 2004). é um problema muito freqüente em crianças com 

comprometimento neurológico grave. A prevalência nesta população está em torno de 

33% a 75%, sendo causa de graves complicações. Em outros estudos, a prevalência 

de refluxo gastro-esofágico em paralisia cerebral situou-se em torno de 23% a 78% 

(Burati et al, 2004; Campanozzi et al, 2007; Pruit et al, 2009). Sinais de refluxo gastro-

esofágico foram observados em 40% dos pacientes estudados por Soylo et al em 2008, 

num estudo realizado com 45 crianças com paralisia cerebral em dois hospitais.
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As complicações relacionadas com refluxo gastro-esofágico incluem esofagite e 

disfagia esofágica (Burati et al, 2004; El Molzan et al, 2005), ou outros sintomas como 

disfonia, pirose orofaríngea, tosse crônica, pigarro (Gavazzoni et al, 2002), vômito, 

infecções pulmonares recorrentes e irritabilidade (Reyes et al, 1993; Burati et al, 2004). 

Desta forma, crianças com paralisia cerebral e refluxo gastro-esofágico podem não se 

alimentar adequadamente havendo redução no consumo alimentar e evolução para 

quadros de desnutrição (Campanozzi et al, 2007).

1.2.3 Constipação intestinal

A constipação intestinal crônica ocorre quando há “eliminação habitual de 

fezes endurecidas com dor ou dificuldade, há mais de três meses, associada ou 

não ao aumento no intervalo entre as evacuações, raias de sangue em torno das 

fezes e escape fecal” (Morais et al, 1996). No entanto, outros autores propuseram 

nova definição, onde a constipação estaria presente na eliminação de fezes em 

cíbalos, seixos, endurecidas na maioria das evacuações, e/ou na ocorrência de 

duas evacuações de fezes endurecidas por semana (Almeida, 2007).

Quanto aos agentes etiológicos da constipação intestinal consideram-se os 

fatores biopsicossociais e constitucionais, aumento do tempo de trânsito intestinal 

colônico causados por distúrbios da motilidade digestiva e dieta com baixo teor de 

fibras (Soares et al, 2009).

Na população pediátrica a constipação intestinal é um problema comum, cuja 

prevalência varia de 17,5% a 35,5%, segundo informações obtidas em estudos 

realizados em unidades básicas de saúde, ambulatórios de pediatria, escolas e 

na comunidade em geral (Medeiros et al, 2007). No Reino Unido observou-se 

constipação intestinal em 34% das crianças entre 4 e 7 anos e na Grécia, em 15% 

das crianças entre 2 e 12 anos. Praticamente a totalidade destes casos enquadra-

se na constipação crônica funcional (Morais et al, 2000; Rasquin-Weber et al, 

1999). Por sua vez a constipação também pode ocorrer em pacientes com paralisia 

cerebral (Del Giudice et al, 1999).

Dentre os inúmeros fatores que podem predispor pacientes com paralisia 

cerebral à constipação intestinal, incluem-se a imobilidade prolongada, deformidade 

esquelética grave, ocorrência de espasmos (que interferem diretamente no ato da 

defecação) e uso de medicações anti-convulsivantes (Almeida, 2007). Além disso, 
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essas crianças costumam receber dieta com baixo teor de fibras devido alteração 

na consistência da dieta (mais fluida), além da baixa atividade física (Chong et al, 

2001; Böhmer et al, 2001; Soylu et al, 2008), o que poderia justificar a dificuldade 

na eliminação das fezes.



18

1.3 Anemia ferropriva e paralisia cerebral

A anemia carencial pode ser definida como uma condição onde a concentração 

de hemoglobina no sangue está anormalmente diminuída, por carência de um ou mais 

nutrientes essenciais. Contudo, apesar de poder ocorrer por deficiência de proteína, 

folato, vitamina B12 e cobre, o ferro é o nutriente mais importante (Ministério da Saúde, 

2007).

A anemia é considerada a doença mais prevalente em todo o mundo, 

especialmente a caracterizada por carência de ferro, sendo responsável por 95% das 

anemias (Silva et al, 2001). A estimativa mundial e de que existe mais de dois bilhões 

de pessoas com anemia, o que representa 1/3 da população mundial, não sendo um 

problema exclusivo de populações carentes, mas uma endemia em expansão em 

todos os segmentos sociais (Heijblom et al, 2007).

A anemia ocorre com maior freqüência entre a população infantil de países em 

desenvolvimento, mas também, em menores proporções, nos países desenvolvidos. 

A Organização Mundial da Saúde estima que metade da população de crianças com 

idade inferior a quatro anos nos países em desenvolvimento sofre de anemia. Na 

América Latina, as estimativas na década de 80 eram de 13,7 milhões de crianças 

anêmicas, com uma prevalência de 26% (Silva et al, 2001). No Brasil, estudos revelam 

aumento da prevalência de anemia na infância ao longo dos anos. Dados recentes 

mostram prevalências no país que variam de 26,7% a 60,4% (Santos et al, 2004). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, em 

2009, das 3499 crianças com menos de cinco anos estudadas, 20,9% apresentaram 

valores de hemoglobina < 11g/dl e 8,7% < 9,5 g/dl.

A medida da concentração de hemoglobina é o indicador bioquímico mais 

utilizado para detectar a anemia ferropriva. Além disso, também podem ser analisados 

os resultados de ferritina e a saturação de transferrina nessa identificação (Szarfarc 

et al, 2004).

Os estágios da deficiência de ferro para grupos populacionais segundo idade 

e gênero estão demonstrados no Quadro 1. Além da anemia ferropriva, pode-se 

observar a depleção das reservas de ferro, caracterizadas por hemoglobina normal e 

diminuição da ferritina sérica. 
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Quadro 1. Estágios da anemia ferropriva

Grupos
Populacionais

Anemia mensurada por hemoglobina (g/dl)

Anemia Leve Moderada Grave

Crianças (6 – 59 meses) < 11,0 10,0 – 10,9 7,0 – 9,9 < 7,0

Crianças (5 – 11 anos) < 11,5 10,0 – 11,4 7,0 – 9,9 < 7,0

Crianças (12 – 14 anos) < 12,0 10,0 – 11,9 7,0 – 9,9 < 7,0

Mulheres (> 15 anos) < 12,0 10,0 – 11,9 7,0 – 9,9 < 7,0

Gestantes < 11,0 10,0 – 10,9 7,0 – 9,9 < 7,0

Homem (> 15 anos) < 13,0 12,0 – 12,9 9,0 – 11,9 < 9,0

Fonte: Gleason, 2007.
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Uma vez que o ferro é nutriente essencial para o desenvolvimento normal e 

manutenção da integridade funcional dos tecidos linfóides, sua deficiência leva a 

alterações na resposta imunológica, com menor resistência a infecções. Além disso, 

pode comprometer o crescimento, a atividade física, o apetite, o comportamento e o 

desenvolvimento cognitivo (Ministério da Saúde, 2007).  Também tem sido discutida a 

relação da anemia com o retardo mental na infância (Miglioranza et al , 2002). Segundo 

Walter (1993), a carência de ferro nos dois primeiros anos de vida está associada com 

o decréscimo no desenvolvimento psicomotor e mudanças no comportamento com 

persistência mesmo após suplementação com ferro.

A anemia por deficiência de ferro é resultado da combinação de múltiplos 

fatores etiológicos. Após seis meses de vida, o esgotamento do ferro absorvido pelo 

feto no período intra-uterino, o abandono ao aleitamento materno, a introdução da 

alimentação complementar inadequada e a elevada taxa de crescimento tornam as 

crianças menores de dois anos mais vulneráveis. Além disso, sangramento perinatal, 

infecções, parasitoses, baixa renda familiar, falta de acesso aos serviços de saúde, 

condições inadequadas de saneamento básico e dieta deficiente em ferro também 

devem ser considerados fatores de risco para o desenvolvimento da anemia (Braga 

et al, 2010 ).  

A deficiência de ferro resulta no desequilíbrio entre a quantidade de ferro 

biodisponível absorvido na dieta e a necessidade do organismo (Heijblom et al, 2007). 

A biodisponibilidade do ferro nos alimentos depende da forma química em que o 

elemento se encontra e das possíveis interações com outros constituintes dos alimentos. 

Fatores intraluminais afetam negativamente a quantidade de ferro disponível para 

absorção, tais como fatores anti-nutricionais (ácido oxálico, ácido fítico, polifenóis) 

por formarem precipitados, quelatos insolúveis ou macromoléculas que diminuem a 

absorção de ferro. Outros nutrientes como, por exemplo, o cálcio, também podem 

reduzir a biodisponibilidade do ferro, razão pela qual se contra-indica o consumo de 

leite e queijos nas principais refeições fontes de ferro (Oliveira et al, 2006).

Freqüentemente, doenças infecciosas e inflamatórias, que persistem por mais 

de um ou dois meses, são acompanhadas por anemia leve a moderada (Carvalho et 

al, 2006). Crianças com paralisia cerebral podem fazer uso contínuo de neurotrópicos 

e evoluir com doenças infecciosas, como a broncopneumonia aspirativa (Pinnington et 

al, 2000), que exigem uso de medicamentos que também podem reduzir a absorção 
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de ferro. Além disso, podem apresentar sangramento gastrointestinal relacionados à 

esofagite ou constipação intestinal (Marchand et al, 2006) e ingerir baixa quantidade 

de alimentos (Ozdemirkiran et al, 2006), ocorrendo assim balanço negativo de ferro 

(Carvalho et al, 2006).
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1.4 Alimentação e paralisia cerebral

A alimentação é função vital para todo e qualquer ser humano, pois, exerce 

grande influência sobre sua saúde e qualidade de vida. 

Especialmente na infância, uma nutrição completa e equilibrada propicia 

crescimento físico, desenvolvimento neuropsicomotor e aquisição da resistência 

imunológica adequados (Fidelis et al, 2007).

Problemas nutricionais são especialmente críticos em crianças com risco de 

incapacidades (Gonzalez et al, 2000), como naquelas com paralisia cerebral.

Cerca de 30% das crianças com paralisia cerebral apresentam problemas 

relacionados à alimentação (Gangil et al, 2001). Funções oro-motora e da fala 

prejudicadas, associadas com inadequada alimentação, nutrição, crescimento e 

comunicação são prevalentes em crianças com espasticidade. Um estudo revelou 

que crianças ambulatoriais com paralisia cerebral moderada, embora abaixo da 

média de estatura, não estavam desnutridas, enquanto que crianças gravemente 

afetadas por espasticidade e muito dependentes funcionalmente eram geralmente 

pequenas, apresentavam baixo peso para estatura, depleção de gordura subcutânea 

e de massa muscular (Bjornson et al, 2003).

Gangil et al (2001), verificou que crianças com paralisia cerebral quando 

comparadas com grupos controle apresentavam inadequada ingestão energética 

e conseqüente comprometimento nas reservas corporais de gordura e de massa 

magra.

 A identificação dos fatores de risco associados com má nutrição é importante 

para determinar o tipo de tratamento e prevenir prejuízos na saúde e no crescimento 

(Dahl et al, 1996). Nas crianças com paralisia cerebral observa-se dificuldade 

de alimentação devido comprometimento de estruturas anatômicas e funcionais 

envolvidas na ingestão alimentar (Pinnington et al, 2000), com redução na oferta 

de energia e nutrientes e conseqüente subnutrição (Soylo et al, 2008). Além disso, 

há aumento dos requerimentos energéticos devido aumento do tônus muscular e 

movimentos involuntários comumente observados nas crianças com paralisia cerebral 

(Rogers, 2004; Soylo et al, 2008). Tais desordens motoras observadas também podem 

acarretar em alterações da postura e movimentação interferindo no desenvolvimento 

dos órgãos faciais utilizados durante a deglutição dos alimentos (Vivone et al, 2007).
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A prevalência de desnutrição está em torno de 46 a 90%, sendo geralmente um 

componente típico da paralisia cerebral (Soylo et al, 2008). Em outros estudos com 

esse grupo de crianças, os resultados variaram de 45 a 50% (Petersen et al, 2006). As 

conseqüências da desnutrição são inúmeras: além da depleção das reservas corporais 

de gordura e massa muscular, o sistema imunológico é afetado, resultando no aumento 

do risco para desenvolvimento de infecções respiratórias e do trato urinário (Soylo et 

al, 2008).

Desta forma, com intuito de corrigir a subnutrição recomenda-se instituir 

intervenção nutricional personalizada e multidisciplinar, por meio de modificações na 

dieta oferecida por via oral ao paciente com paralisia cerebral, ou suporte nutricional 

enteral por gastrostomia (Lefton-Greif et al, 2006). A partir da nutrição enteral realizada 

por ostomias, é possível ofertar adequadas quantidades de energia e nutrientes 

necessários para manutenção da saúde e garantir crescimento adequado (Haas et 

al, 2008).

No Brasil existem poucos estudos que avaliaram problemas nutricionais 

relacionados com doenças neurológicas. Na Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD), Brant et al (1999) avaliaram o impacto da terapia nutricional enteral 

em crianças neuropatas onde verificou-se aumento significante no peso, estatura, área 

muscular do braço, relação peso-idade e peso-estatura. Schhwartzman et al (2008), 

avaliaram as práticas alimentares, o estado nutricional e a prevalência de constipação 

intestinal em 27 crianças com síndrome de Rett e constataram dificuldade de ingestão 

de alimentos sólidos em 80% da amostra, prevalência de constipação elevada (74,1%), 

déficit nutricional de estatura-idade em 48,1% das crianças do sexo feminino e déficit 

de peso-estatura em 37% do total de pacientes. Outro estudo avaliou a qualidade 

nutricional de fórmulas enterais caseiras e seu efeito sobre os parâmetros nutricionais 

de crescimento em 28 pacientes com gastrostomia, onde a prevalência de baixo peso 

foi de 30%, os valores de energia e macronutrientes da mistura láctea corresponderam 

a aproximadamente 70% dos valores prescritos, assim como os valores da formula à 

base de sopa foram menores do que 50% dos valores recomendados, demonstrando 

que a fórmula enteral caseira tem um efeito negativo sobre o peso dos pacientes 

(Santos et al, 2009). Na Universidade de Campinas (UNICAMP) um estudo que 

avaliou os dados antropométricos de 114 crianças com paralisia cerebral revelou 

que a frequência de comprometimento nutricional (Escore Z ≤-2), de acordo com os 

indicadores antropométricos para a idade e a média com o desvio-padrão, foram: 
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50,9% para peso, 38,6% para estatura, 45,6% para índice de massa corporal, 29,8% 

para área muscular do braço e 35,1% para área de gordura do braço. 

Levando em conta a limitada quantidade de informações sobre o tema abordado 

na literatura, esse estudo foi realizado coma a finalidade de verificar o perfil nutricional, 

presença de problemas relacionados à ingestão alimentar e prevalência de distúrbios 

gastrintestinais nas crianças com paralisia cerebral atendidas em duas instituições da 

região metropolitana da grande São Paulo, SP.
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1.5 Objetivos

Os objetivos desse estudo foram avaliar a ingestão alimentar, o estado nutricional, 

incluindo a prevalência de anemia por deficiência de ferro, e a prevalência de distúrbios 

digestivos em crianças com paralisia cerebral grave.
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Métodos2. 
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2.1 Casuística

Estudo transversal, realizado entre julho de 2006 e maio de 2009. A amostra de 

conveniência foi constituída por 40 crianças, sendo 23 (57,5%) do sexo masculino 

e 17(42,5%) do sexo feminino. (Tabela 1). Foram obedecidos os seguintes critérios 

de inclusão: crianças com até 10 anos de idade, sendo que a média observada foi 

6,8±2,4 anos, com paralisia cerebral independentemente da via de administração 

da dieta. A participação na pesquisa foi autorizada por meio de assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). A coleta dos dados foi realizada 

no ambulatório do Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz, localizado na 

cidade de Guarulhos – SP, e no Lar Escola São Francisco, da Escola Paulista de 

Medicina, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), serviços especializados 

no atendimento de crianças com comprometimento neurológico, por meio de equipe 

multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, enfermeiros, educadores, 

pedagogos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.. Do 

total de crianças estudadas, 97,5% eram de São Paulo e 2,5% da Bahia.

Segundo critério de classificação econômica estabelecido pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), 55% (22/40) da amostra pertencia à 

classe C, com estimativa de renda média familiar de novecentos e vinte e sete reais, 

e 27,5% (11/40) à classe B2, com renda média de mil seiscentos e sessenta e nove 

reais. Nenhuma criança pertencia às classes A1, A2 e E (Tabela 2).

A paralisia cerebral foi classificada em subgrupos como espástica, coreoatetósica, 

atáxica ou mista (Tabela 3), onde 87,5% (35/40) da amostra tinham a forma espástica 

e 12,5% (5/40) a coreatetóide. O diagnóstico foi realizado por médico neurologista, 

a partir da sintomatologia, distribuição topográfica, aspectos anatômicos e clínicos 

das alterações observadas. As informações foram coletadas nos prontuários dos 

pacientes, sendo que todas as crianças da amostra eram portadoras de paralisia 

cerebral grave.

Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM), conforme 

preconizado pelo Conselho Nacional de Saúde, Resolução CNS / 196, de 10/10/1996 

(Anexo 2).
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Tabela 1. Caracterização da amostra segundo faixa etária e sexo

Idade (anos) Feminino 
(n=17)

Masculino 
(n=23)

Total 
(n=40)

0  2 --- 1
(4,2%)

1
(2,5%)

2  4 2 
(12,5%)

4
(16,7%)

6
(15,0%)

4  6 --- 7
(29,2%)

7
(17,5%)

6  8 4
(25,0%)

7
(29,2%)

11
(27,5%)

8  10 11
(62,5%)

4
(20,8%)

15
(37,5%)



29

Tabela 2. Caracterização da amostra segundo classificação econômica de acordo 

com a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)

Classe (n=40) %

Classe B1 1 2,5

Classe B2 11 27,5

Classe C 22 55,0

Classe D 6 15,0
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Tabela 3. Diagnóstico médico com classificação da paralisia cerebral segundo 

sexo

Diagnóstico Médico Masculino
(n=23)

Feminino
(n=17)

Total
(n=40)

tetraparesia espástica 10
(41,7%)

11
(68,8%)

21
(52,5%)

tetraparesia espástica + epilepsia 2
(8,3%)

1
(6,3%)

3
(7,5%)

tetraparesia espástica +  eplepsia + 
microcefalia

6
(25,0%) --- 6

(15,0%)

tetraparesia espástica + síndromes* --- 3
(18,8%)

3
(7,5%)

tetraparesia espástica + hipertensão portal 1
(4,2%) --- 1

(2,5%)

tetraparesia espástica + 
leucoencefalomalácia

1
(4,2%) --- 1

(2,5%)

coreatetóide 2
(8,3%)

1
(6,3%)

3
(7,5%)

coreatetóide + síndromes* 1
(4,3%)

1
(5,9%)

2
(5,0%)

Legenda: *Síndromes de Down, de Rett, de West, de Cockane, de Torsh. 
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2.2 Instrumentos de coletas

A coleta dos dados foi realizada com auxílio de uma ficha elaborada 

especificamente para essa pesquisa (Anexo 3), composta por dados pessoais, 

sócio-econômicos, antropométricos, antecedentes clínicos e manifestações clínicas 

recentes, via de alimentação, aspectos motores orais e anamnese alimentar.

Para a avaliação do estado nutricional foram coletadas as medidas: peso, 

estatura, circunferência do braço e dobra cutânea tricipital. 

Para a coleta do peso foi utilizada balança do tipo plataforma da marca Toledo®, 

com capacidade de 500 Kg e sensibilidade de 100 g. Como é característica da amostra 

a impossibilidade de permanecer em pé, primeiro foi pesado o adulto, e depois o adulto 

foi pesado novamente com a criança no colo. O valor obtido a partir da diferença entre 

o peso do adulto e o peso do adulto com a criança foi definido como peso atual. No 

caso dos cadeirantes, a criança foi pesada na cadeira e depois foi descontado o peso 

da cadeira para obtenção do peso atual.

Para a estimativa da estatura foi utilizada a medida do comprimento da tíbia, de 

acordo com o método descrito por Spender et al, 1989 (Stevenson, 1995). 

A dobra cutânea tricipital (DCT) e a circunferência do braço (CB) foram medidas 

no ponto médio do braço, entre os seguintes marcos ósseos: acrômio e olecrânio 

(DeHoog, 1998, p.388). 

Para a coleta da circunferência do braço e do ponto médio foi utilizada fita métrica 

inelástica Fiberglass®.  

A dobra cutânea tricipital foi medida com auxílio de adipômetro científico da 

marca SANNY®, sendo realizada por três vezes para considerar o valor da média 

aritmética, a fim de maior fidedignidade dos resultados obtidos.

Por meio das medidas peso e estatura foram obtidos os índices antropométricos: 

peso-idade (P/I), estatura-idade (E/I), peso-estatura (P/E). 

A partir das medidas circunferência de braço e dobra cutânea tricipital foi  

calculada a circunferência muscular do braço (CMB) por meio da equação (DeHoog,  

1998, p. 388):
CMB = CB – (0,314 x PCT)

Para o cálculo do escore Z utilizou-se o Programa de Apoio à Decisão em 

Nutrição, software NUTWIN da UNIFESP, versão 2,5 (Anção et al, 1993).
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A coleta de sangue para dosagem da hemoglobina e da ferritina foi realizada por 

pessoa devidamente habilitada através de punção periférica da veia do antebraço do 

paciente. As amostras foram analisadas segundo o sistema automatizado Pentra ABX 

pelo laboratório Diagnósticos da América S/A. 
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2.3 Ingestão alimentar e distúrbios digestivos

A ingestão alimentar foi avaliada por meio do consumo alimentar habitual de 24 

horas. Os dados foram registrados em impresso especificamente padronizado para o 

estudo (Anexo 3), onde também constavam os sintomas relacionados aos distúrbios 

digestivos (constipação intestinal, refluxo gastro-esofágico e disfagia).

A constipação intestinal foi definida: a) quando o paciente referia dor e/ou esforço 

ao evacuar; b) quando apresentava eliminação freqüente de fezes endurecidas, na 

forma de cílabos ou cilíndricas, com calibre maior que uma salsicha, com rachaduras, 

estando ou não associada com aumento do intervalo entre as evacuações; c) na 

ocorrência de duas ou menos evacuações por semana isoladamente; d) quando os 

pacientes não se encaixavam nos critérios descritos acima e usavam laxantes. Esta 

definição foi adaptada a partir daquelas utilizadas para a caracterização de constipação 

crônica funcional (Morais, Maffei, 2000; Rasquin et al, 2006).

Presença de náuseas, vômitos e regurgitação foram consideradas como 

manifestações compatíveis com doença do refluxo gastro-esofágico (Gavazzoni et al, 

2002).

O diagnóstico da disfagia foi realizado pela fonoaudióloga co-orientadora desse 

estudo com base nos sintomas tosse, baba, engasgos, bem como nos aspectos 

motores orais observados na ficha de atendimento elaborada especificamente para 

essa pesquisa (Anexo 3), como utensílios utilizados na administração da dieta e 

consistência dos alimentos consumidos pelas crianças da amostra (Furkim et al, 2003; 

Calis et al, 2008).
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2.4 Análise e tratamento dos dados

Para análise dos dados antropométricos as variáveis consideradas para a 

escolha dos padrões de referência utilizadas no estudo foram: o sexo e a idade da 

amostra. A análise dos resultados obtidos para peso-idade, estatura-idade e peso-

estatura foi realizada pelas curvas de crescimento expressas em percentis e pelo 

cálculo dos escores Z e classificados segundo os padrões de referência estabelecidos 

pela Organização Mundial da Saúde. Valores abaixo de dois desvios-padrão para 

escore Z e valores abaixo do percentil 3 para os demais índices foram considerados 

como indicativos de déficit nutricional (OMS, 2006; OMS,  2007).

Para análise e classificação da dobra cutânea tricipital, circunferência do braço 

e circunferência muscular do braço foram considerados os padrões de referência de 

Frisancho (1990). 

O diagnóstico da anemia foi realizado por meio da análise dos níveis sanguíneos 

de hemoglobina e ferritina segundo padrão estabelecido pela Organização Mundial 

da Saúde. As crianças foram classificadas como anêmicas ou não anêmicas, sendo 

as anêmicas classificadas segundo a gravidade (anemia leve, moderada ou grave) 

(Gleason, 2007).

Os valores de ingestão foram comparados com os padrões estabelecidos 

pela Dietary Reference Intake (DRI), segundo os parâmetros da Estimated Energy 

Requeriments (EER), da Estimated Average Requeriment (EAR), Recommended 

Dietary Allowance (RDA), Adequate Intake (AI) e Tolerable Upper Intake Level (UL) na 

dependência da variável dietética considerada (DRI, 1997, 2000, 2001, 2002).

Para a análise dos resultados foram utilizados testes estatísticos paramétricos e 

não paramétricos selecionados de acordo com a natureza e a distribuição das variáveis 

estudadas, com auxílio dos programas Sigma Stat versão 2,0 (1995) e Epi Info versão 

3.2.2 (Dean, 2002). Em todos os testes foi fixado o valor de 0,05 ou 5% como nível 

para a rejeição da hipótese de nulidade.
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resultados3. 
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Na Tabela 4 estão apresentados os dados relacionados à via de administração da 

dieta. Observou-se que 82,5% (33/40) da amostra alimentava-se pela via oral, 12,5% 

(5/40) recebia a dieta através da gastrostomia e 5% (2/40) pela via oral complementada 

por sonda nasogástrica ou gastrostomia.

A Tabela 5 apresenta a análise de consumo de energia, cálcio, sódio, potássio 

e fibras de acordo com o conceito de ingestão adequada (“Adequate Intake”, AI). 

Quanto à distribuição das crianças com paralisia cerebral segundo a porcentagem de 

adequação da ingestão diária de energia observou-se que 30% (12/40) da amostra 

apresentava ingestão energética inferior a 90% e 50% (20/40) ingestão de energia 

maior que 120%, segundo a estimativa de necessidade de energia (“Estimated 

Energy Requeriments”, EER).  Com relação ao cálcio, sódio, potássio e fibras, 50% 

das crianças (20/40) apresentava ingestão menor que 80% de cálcio, 82,5% (33/40) 

consumo maior que 120% de sódio, 100,0% (40/40) ingestão de potássio menor que 

80% e 95% (38/40) apresentavam consumo de fibras menor que 80% (Tabela 5).

Na Tabela 6 estão demonstrados os dados referentes ao consumo diário de 

carboidratos, proteínas, folato, vitamina B12 e ferro. Verificou-se que 40% (16/40) da 

amostra apresentava consumo de folato menor que a necessidade estimada média 

(“Estimated Average Requeriment”, EAR).

Com relação à prevalência de anemia observou-se anemia leve em 3 (7,5%) 

das 40 crianças estudadas (Tabela 7). Todas eram do sexo masculino. Duas delas 

apresentavam valor normal da ferritina e uma diminuição da ferritina. Nenhuma criança 

apresentou diminuição da ferritina não acompanhada de diminuição da hemoglobina.

A Tabela 8 apresenta a freqüência de déficit (escore Z < -2,0 desvios-padrão) de 

estatura-idade, peso-estatura e peso-idade de acordo com o sexo. O estudo estatístico 

não revelou diferença nas proporções de déficit entre os sexos. Por sua vez, ao serem 

considerados os valores individuais, observou-se déficit mais acentuado no sexo 

masculino para estatura-idade e peso-estatura, sendo a diferença estatisticamente 

significante para estatura-idade.  Vale ressaltar que em ambos os sexos encontrou-se 

déficit grave de peso-idade, sendo as medianas próximas de -3,5 desvios-padrão.

A análise conjunta de todos os valores dos escores Z de estatura-idade, 

peso-estatura e peso-idade através do teste de medidas repetidas de Friedman 

complementado pelo teste de Tukey mostrou que o déficit mais acentuado foi da 

estatura-idade (mediana= -4,05; percentis 25 e 75: -5,30 e -2,89) que apresentou 
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diferença estatisticamente significante em relação ao peso-idade (mediana= -3,29 e 

percentis 25 e 75: -3,95 e -2,28) e ao peso-estatura (mediana= -0,94; percentis 25 e 

75: -2,06 e 0,12) que não diferiram entre si. 

A Tabela 9 apresenta a classificação do estado nutricional segundo os índices 

antropométricos dobra cutânea tricipital, circunferência do braço e circunferência 

muscular do braço. Observou-se que 45% (18/40) e 40% (16/40) da amostra estavam 

abaixo do percentil 5 quanto à dobra cutânea tricipital e circunferência do braço, 

respectivamente.

Na Tabela 10 encontram-se comparados o estado nutricional com consumo de 

energia, macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral segundo 

a via de alimentação. Observou-se que as crianças com gastrostomia ou associação 

de vias alimentares (7/40) apresentavam déficit nutricional mais acentuado quanto 

ao índice estatura-idade (-6,3±1,1), o consumo de energia foi maior (1820,1±870,4)  

e a ingestão de proteínas (30,7±8,0) e líquidos foram menores, sendo as diferenças 

estatisticamente significantes. 

A Tabela 11 mostra a prevalência de manifestações compatíveis com distúrbios 

digestivos nas crianças com paralisia cerebral de acordo com o sexo. Evidências de 

disfagia foram encontradas em 82,5% (33/40) da amostra, sinais sugestivos de refluxo 

gastro-esofágico em 40,0% (16/40) e de constipação intestinal em 60,0% (24/40). 

Na Tabela 12 estão apresentadas as comparações dos índices nutricionais 

antropométricos e consumo de energia, macronutrientes, fibras e líquidos das crianças 

com paralisia cerebral com e sem manifestações clínicas de disfagia. Observou-se 

que das 33 crianças com disfagia, 31 (93,9%) apresentava déficit nutricional segundo 

escore Z da estatura-idade e 27 (81,8%) segundo peso-idade, porém as diferenças 

não foram estatisticamente significantes. Quanto ao consumo diário de energia e 

macronutrientes não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, 

exceto para carboidratos (p=0,023). Contudo, a ingestão hídrica das crianças com 

manifestações compatíveis com disfagia foi menor, sendo a diferença estatisticamente 

significante (p=0,001).

A Tabela 13 compara os parâmetros nutricionais e ingestão diária de energia, 

macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral com e sem 

manifestações sugestivas de refluxo gastro-esofágico. Observou-se que das 16 

crianças com paralisia cerebral com manifestações de refluxo gastro-esofágico,  
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15 (93,8%) apresentaram valores inferiores a menos dois desvios-padrão de escore 

Z de estatura-idade, sendo a diferença estatisticamente significante. Na alimentação, 

constatou-se que as crianças com paralisia cerebral e evidências de refluxo gastro-

esofágico apresentavam maior ingestão de líquidos (p=0,042). 

Na Tabela 14 estão comparados os parâmetros nutricionais com ingestão diária 

de energia, macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral 

com e sem sintomas sugestivos de constipação intestinal. Verificou-se, que 91,7% 

(22/24) das crianças constipadas apresentavam déficit nutricional segundo escore Z 

de estatura-idade, 25,0% (6/24) de peso-estatura e 79,2% (19/24) de peso-idade, com 

diferenças significantes após análise estatística apenas para índice peso-estatura 

(p=0,016).  Além disso, houve ingestão diária significantemente menor quanto às 

fibras (p=0,031) e aos líquidos (p=0,013).
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Tabela 4. Via de administração da dieta oferecida às crianças com paralisia 

cerebral segundo o sexo

Via de Alimentação Feminino 
(n=17)

Masculino 
(n=23) p

Oral 15 
(88,2%)

18 
(78,3%) 0,6772

Oral + SNG1 1 
(5,9%)

1 
(4,3%) 1,0002

Gastrostomia 1 
(5,9%)

4
 (17,4%) 0,3722

Legenda: 1) SNG: sonda nasogástrica; 2) Teste exato de Fisher.
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Tabela 5. Distribuição das crianças com paralisia cerebral segundo a 

porcentagem de adequação da ingestão diária de energia em relação à 

estimativa de necessidade de energia (“Estimated Energy Requeriments”, EER) 

e de cálcio, sódio, potássio e fibras de acordo com a Ingestão Adequada 

(”Adequate Intake”, AI)

Energia e 
Nutrientes

Porcentagem de adequação

< 80 80 a 90 91 a 100 101 a 110 111 a 120 >120

Energia* 8
(20.0%)

4
(10,0%)

2
(5,0%)

2
(5,0%)

4
(10,0%)

20
(50,0%)

Cálcio 20
(50,0%)

5
(12,5%)

2
(5,0%)

3
(7,5%)

3
(7,5%)

7
(17,5%)

Sódio 3
(7,5%) - 1

(2,5%)
1

(2,5%)
2

(5,0%)
33

(82,5%)

Potássio 40
(100,0%) - - - - 

Fibras 38
(95,0%)

2 
(5,0%) - - -
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Tabela 6. Número de crianças com paralisia cerebral segundo ingestão de 

carboidratos, proteínas, folato, vitamina B12 e ferro de acordo com necessidade 

estimada média (“Estimated Average Requeriment”, EAR), recomendações diárias 

permitidas (“Recommended Dietary Allowance”, RDA) e ingestão máxima tolerada 

(“Tolerable Upper Intake Level, UL), DRI’s

Nutrientes < 2 DP de 
EAR

Entre -2DP 
de EAR e 

EAR

Entre 
EAR e 
RDA

< RDA > RDA > UL

Carboidratos
(gdia)

1
(2,5%)

1
(2,5%)

4
(10,0%) - 34

(85,0%) -

Proteínas
(g/dia) - - 3

(7,5%) - 37
(92,5%) -

Folato
(mg/dia)

6
(15,0%)

10
(25,0%)

5
(12,5%) - 17

(42,5%)
2

(5,0%)

VitaminaB12
(mcg/dia)

2
(5,0%)

2
(5,0%)

2
(5,0%) - 34

(85,0%) -

Ferro
(mg/dia) - 2

(5,0%)
16

(40,0%) - 22
(55,0%) -
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Tabela 7. Prevalência de anemia nas crianças com paralisia cerebral segundo  

o sexo

Anemia Feminino
(n=17)

Masculino
(n=23) Total

Sim - 3
(13,0%)

3
(7,5%)

Não 17
(100,0%)

20
(87,0%)

37
(92,5%)

Teste exato de Fisher: P=0,248. 



43

Tabela 8. Déficit nutricional nas crianças com paralisia cerebral segundo sexo e 

escores Z de estatura-idade, peso-estatura e peso-idade

Sexo

pFeminino
(n=17)

Masculino
(n=23)

Déficit (escore Z < -2,0 
desvios-padrão)

Estatura-idade 15
 (88,2%)

22 
(95,7%) 0,5641

Peso-estatura 6 
(35,3%)

5
 (21,7%) 0,4771

Peso-idade 13
 (76,5%)

19 
(82,6%) 0,7021

Media e desvio-padrão

Estatura-idade -3,77±1,4 -4,9±1,5 0,0342

Peso-estatura -2,4 
(-2,5; -2,1)

-4,18 
(-4,7; -3,1) 0,0523

Peso-idade -3,5 
(-3,8; -3,2)

-3,6 
(-4,4; -2,7) 0,5273

Legenda: 1) Teste exato de Fisher, 2) Teste t de Student; 3) Teste de Mann-Whitney
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Tabela 9. Classificação do estado nutricional das crianças com paralisia cerebral 

segundo percentis (P) da dobra cutânea tricipital, circunferência do braço e 

circunferência muscular do braço

Percentis*
Índices antropométricos

DCT1

(n=40)
CB2

(n=40)
CMB3

(n=40)

< Percentil 54 18
(45,0%)

16
(40,0%)

11
(27,5%)

Percentil 5 a 155 8
(20,0%)

5
(12,5%)

5
(12,5%)

Percentil 15 a 856 13
(32,5%)

17
(42,5%)

18
(45,0%)

> Percentil 857 1
(2,5%)

2
(5,%)

6
(15,0%)

Legenda: * Frisancho (1990); 1) Dobra cutânea tricipital; 2) Circunferência do braço; 3) Circunferência 
muscular do braço; 4) Desnutrição; 5) Risco para desnutrição; 6) Eutrofia; 7) Obesidade.
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Tabela 10. Comparação dos índices nutricionais antropométricos e consumo de 

energia, macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral 

segundo via de alimentação

Variável

Via de Alimentação

PGastrostomia  
e Associada* 

(n=7)

Via Oral 
(n=33)

Escore Z E/I

Proporção de <- 2,0 DP1 7
(100,0%)

30
(90,9%) 1,0004

Valores Individuais -6,3 ±1,1 -3,7 ±1,4 0,0015

Escore Z P/E

Proporção de < –2,0 DP2 2
(28,6%)

9
(27,3%) 1,0004

Valores individuais -1,4 ±1,16 -0,9 ±1,9 0,4535

Escore Z P/I

Proporção de < - 2DP3 6
(85,7%)

26
(78,8%) 1,0004

Valores individuais -3,8 ±0,9 -3,0 ±1,1 1,0004 0,0875

Ingestão

Energia (g/dia) 1820,1 ±870,4 1295,1 ±465,6 0,0275

Carboidrato (g/dia) 132,5 ±45,5 213,8 ±85,3 0,0205

Proteína (g/dia) 30,7 ±8,0 52,4 ±17,1 0,0025

Lipídios (g/dia) 23,6
(16,7;46,4)

43,7
(30,0;56,9) 0,0696

Fibras 7,6 ±5,1 11,0 ±4,3 0,0655

Líquidos (ml/dia) 282,9
(153,9;58,2)

643,4
(352,1;63,3) 0,0126

Legenda:* Associada: via oral + sonda nasogástrica ou via oral + gastrostomia; 1) Estatura-idade: -2 
desvios-padrão; 2) Peso-estatura: -2 desvios-padrão; 3) Peso-idade: -2 desvios-padrão; 4) Teste exato 
de Fisher; 5) Média e desvio-padrão, Teste t de Student; 6)Teste de Mann-Whitney.
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Tabela 11. Prevalência das manifestações de distúrbios digestivos nas crianças 

com paralisia cerebral segundo o sexo

Distúrbio digestivo Feminino
(n=17)

Masculino
(n=23) p

Disfagia 13
(76,5%)

20 
(87,0%) 0,4311

Refluxo gastro-esofágico 5
(29,4%) 

11
(47,8%) 0,3961

Constipação Intestinal   10
(58,8%)

14
(60,9%) 0,4891

Legenda: 1) Teste exato de Fisher
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Tabela 12. Comparação dos índices nutricionais antropométricos e consumo de 

energia, macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral 

com e sem manifestações sugestivas de disfagia

Variável

Disfagia

P
Sim 

(n=33)
Não 
(n=7)

Escore Z E/I

Proporção de <-2,0 DP1 31
(93,9%)

6
(85,7%) 0,4484

Valores individuais -4,4 ±1,6 -4,3 ±1,5 0,8335

Escore Z P/E

Proporção de < – 2DP2 9
(27,3%)

2
(28,6%) 1,0004

Valores Individuais -1,0 ±1,7 -0,6 ±2,2 0,5045

Escore Z P/I

Proporção de < -2DP3 27
(81,8%)

5
(71,4%) 0,6114

Valores Individuais -3,2 ±1,0 -3,0 ±1,4 0,6375

Ingestão

Energia (kcal/dia) 1396,8 ±611,3 1340,9 ±427,5 0,8205

Carboidrato (g/dia) 170,9
(137,3;214,3)

234,5
(187,1;327,2) 0,0236

Proteína (g/dia) 46,0 ±17,1 60,5 ±17,9 0,0515

Lipídios (g/dia) 41,4 ±21,1 61,3 ±34,1 0,0505

Fibras 10,0 ±4,4 12,6 ±4,8 0,1605

Líquidos (ml/dia) 483,1 ±294,9 992,9 ±292,2 0,0015

Legenda: 1) Estatura-idade: -2 desvios-padrão; 2) Peso-estatura: -2 desvios-padrão; 3) Peso-idade: 
-2 desvios-padrão; 4) Teste exato de Fisher; 5) Média e desvio-padrão, Teste t de Student; 6)Teste de 
Mann-Whitney.
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Tabela 13. Comparação dos parâmetros nutricionais e ingestão diária de energia, 

macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral com sem 

manifestações sugestivas de refluxo gastro-esofágico

Variável

Refluxo gastro-esofágico

PSim 
(n=16)

Não
 (n=24)

Escore Z E/I

Proporção <-2,0 DP1 15
(93,8%)

14
(58,3%)

0,0274

Valores individuais -4,9±1,7 -3,7±1,5 0,0335

Escore Z P/E

Proporção < – 2,0 DP2 5
(31,3%)

6
(25,0%) 0,7284

Valores individuais -1,1 ±1,7 0,9 ±1,8 0,7515

Escore Z P/I

Proporção < – 2,0 DP3 12
(75,0%)

20
(83,3%) 0,8084

Valores individuais -3,3 ±1,1 -3,0 ±1,0 0,5145

Ingestão

Energia (kcal/dia) 1276,9 ±406,8 1460,4 ±668,2 0,3325

Carboidratos (g/dia) 226,4 ±111,6 181,7 ±58,2 0,1055

Proteínas (g/dia) 51,8 ±19,3 46,5 ±16,9 0,3575

Lipídios (g/dia) 46,1
(30,2; 68,1)

35,5
(28,9; 48,1) 0,1996

Fibras (g/dia) 8,7 ±4,4 11,6 ±4,3 0,0525

Líquidos (ml/dia) 720,0 ±362,9 483,7 ±320,0 0,0425

Legenda: 1) Estatura-idade: -2 desvios-padrão; 2) Peso-estatura: -2 desvios-padrão; 3) Peso-idade: 
-2 desvios-padrão; 4) Teste exato de Fisher; 5) Média e desvio-padrão, Teste t de Student; 6)Teste de 
Mann-Whitney.
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Tabela 14. Comparação dos parâmetros nutricionais e ingestão diária de energia, 

macronutrientes, fibras e líquidos das crianças com paralisia cerebral com e 

sem manifestações sugestivas de constipação intestinal

Variável

Constipação

PSim 
(n=24)

Não
 (n=16)

Escore Z E/I

Proporção < – 2DP1 22
(91,7%)

15
(93,8%) 1,0004

Valores individuais -4,4 ±1,6 -3,9 ±1,7 0,3375

Escore Z P/E

Proporção < – 2DP 6
(25,0%)

5
(31,3%) 0,0164

Valores individuais -0,9 ±1,5 -1,0 ±2,1 0,8815

Escore z P/I

Proporção < – 2DP3 19
(79,2%)

13
(81,3%) 1,0004

Valores individuais -3,2 ±1,0 -3,1 ±1,2 0,9275

Ingestão

Energia (kcal/dia) 1488,8 ±656,1 1234,3 ±412,4 0,1762

Carboidratos (g/dia) 195,6
(158,6;250,8)

166,6
(131,8;197,0) 0,0956

Proteínas (g/dia) 45,6
(35,6;67,1)

40,2
(34,9;57,3) 0,4486

Lipídios (g/dia) 46,8
(29,5;58,0)

33,9
(27,5;45,9) 0,2756

Fibras (g/dia) 9,2 ± 4,3 12,3 ± 4,3 0,0315

Líquidos (ml/dia) 456,5 ± 283,1 741,1 ± 379,2 0,0135

Legenda: 1) Estatura-idade: -2 desvios-padrão; 2) Peso-estatura: -2 desvios-padrão; 3) Peso-idade: 
-2 desvios-padrão; 4) Teste exato de Fisher; 5) Média e desvio-padrão, Teste t de Student; 6)Teste de 
Mann-Whitney.
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dIscussão4. 
A desnutrição e deficiência no crescimento são comumente observadas nas 

crianças com paralisia cerebral devido a vários problemas, sendo alguns relacionados 

à alimentação (Fung et al, 2002).

A depleção muscular é um problema frequente nessas crianças (Kong et al, 2005). 

A desnutrição protéico-energética ocorre principalmente pela inadequada ingestão  

e possível alteração nas necessidades energéticas (Patrick et al, 1986; Stevenson et al, 

1994; Zainah et al, 2001).

Relata-se que a prevalência da desnutrição em crianças com paralisia cerebral 

varia entre 13% a 52% (Sullivan et al, 2000). No presente estudo, 37(92,5%) das 40 

crianças estudadas apresentavam déficit de estatura e 32 (80,0%) déficit de peso 

(Tabela 8), além de 45% da amostra (18/40) estar abaixo do percentil 5 no que diz 

respeito à dobra cutânea tricipital (Tabela 9). Samson-Fang et al (2000) observaram 

alta prevalência de depleção nos estoques corporais de gordura, onde 38% dos 

participantes também encontravam-se abaixo do percentil 5 para  área gordurosa do 

braço, obtida por meio de equação especificada no estudo. Na Malásia, um estudo 

realizado com crianças com paralisia cerebral mostrou 80% da amostra com baixo peso 

(Zainah et al, 2001). Em outro estudo realizado por Stallings et al (1993), a prevalência 

de baixo peso foi de 29%. Outros estudos relataram presença de desnutrição entre 

46% e 90% da amostra (Soylu et al, 2008). Destes, aproximadamente um terço dos 

pacientes com paralisia cerebral são desnutridos e já exibem as conseqüências da má 

nutrição (Campanozzi et al, 2007).

 O crescimento linear, peso, dobras cutâneas tricipital e subescapular e estoques 

de gordura corporal estão reduzidos na maioria das crianças com tetraplegia (Reilly, 

1996). Num estudo realizado na Unidade de Neuro-gastroenterologia do Departamento 

de Pediatria da Universidade “Federico II” em Nápoles, Itália, 62,0% (13/21) das 

crianças com paralisia cerebral estudadas apresentaram percentil menor que 5 para o 

índice estatura-idade (Campanozzi et al, 2007). Em outro estudo realizado, em Oslo, 

Noruega, observou-se retardo no crescimento em 49% (17/35) das crianças com 

paralisia cerebral, sendo que 60,0% (21/35) tinham problemas com alimentação (Dahl 

et al, 1996).
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 As consequências da má nutrição são clinicamente significantes. Muitas 

pesquisas publicaram os efeitos da subnutrição especifica da paralisia cerebral, 

com falência no crescimento linear, dificuldade de cicatrização e aumento da 

morbi-mortalidade. A má nutrição promove diminuição na força muscular, inclusive 

da musculatura do trato respiratório, resultando em aumento na predisposição 

à pneumonia. Além disso, pode promover diminuição da força da musculatura 

cardíaca, clinicamente verificada a partir da hipovolemia, e predisposição para 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva e stress cardiorespiratório 

(Samson-Fang et al, 2000).

 Dentre as causas da subnutrição observadas nas crianças com PC, os fatores 

nutricionais são considerados os principais responsáveis (Stevenson et al, 1994).

 A disfagia, caracterizada pela deficiência na preparação oral, oro-faríngea 

ou esofágica da deglutição, é um dos maiores problemas de saúde observados 

nas crianças com desordens neurológicas (Calis et al, 2008). No presente estudo, 

encontrou-se uma prevalência de manifestações clínicas compatíveis com disfagia 

em 82,5% (33/40) dos pacientes estudados (Tabela 11), sendo que destes pacientes 

93,9% apresentava déficit de estatura-idade e 81,8% baixo peso-idade (Tabela 12). 

Num estudo realizado na Inglaterra, 92% dos indivíduos estudados apresentavam 

disfagia (Rogers, 2004). Outro estudo estimou que 50% das crianças pré-escolares 

com paralisia cerebral tinham problemas de sucção e 38% problemas para deglutir 

(Marchand et al, 2006). Del Giudice et al, 1999 observaram que 93% (28/30) dos 

pacientes com desordens na deglutição apresentavam disfunção na fase oral da 

deglutição, com formação anormal do bolo alimentar, defeitos na propulsão do bolo 

para a faringe e refluxo no espaço epiglótico. Desta forma, a modificação no padrão 

alimentar é necessária para evitar a aspiração do alimento para o pulmão, sendo 

que esses pacientes apresentam maiores chances de broncoaspiração ao ingerir 

alimentos sólidos e líquidos (Gonzales et al, 2000; Marchand et al, 2006). 

 Alimentação pela via oral pode ser mantida nas crianças com função oro-

motora adequada e baixo risco de aspiração. Posição adequada e ajustes na 

consistência dos alimentos com uso de espessantes são estratégias eficazes. Se a 

ingestão oral for insuficiente para promover adequado ganho de peso, crescimento 

linear e hidratação, a terapia nutricional enteral via sondas ou gastrostomias é 

indicada (Marchand et al, 2006).
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 Nutrição enteral via gastrostomia é muito utilizada na presença de disfunções 

oro-motoras observadas em crianças com doenças neurológicas, para oferta de 

nutrientes, líquidos e medicamentos diretamente no estômago porque o tempo de 

suporte nutricional é prolongado (Marchand et al, 2006). Observa-se que após a 

realização da gastrostomia há aumento na oferta de nutrientes com recuperação do 

estado nutricional tendo, portanto, impacto positivo no tratamento e na qualidade de 

vida do paciente (Sullivam et al, 2004). Num estudo publicado em 1986, o suporte 

nutricional enteral realizado por meio de sondas ou ostomias em crianças com 

graves anormalidades neurológicas e oro-motoras promoveu 25% de ganho de peso 

após cinco semanas de tratamento (Gisel et al, 1995). Em outro estudo realizado 

com crianças neuropatas atendidas na AACD e na Divisão de Gastroenterologia da 

UNIFESP, em 1997, foi verificado aumento significante no peso, estatura, área muscular 

do braço, relação peso/idade e peso/estatura (Brant et al, 1999). Sullivan et al (2005) 

observaram que o ganho de peso foi substancial após suporte nutricional enteral: 

a média do  escore Z passou de -3,0 para -2,2 após 6 meses e para -1,6 após 12 

meses de terapia nutricional enteral via gastrostomia, assim como Patrick et al (1986) 

observaram aumentos significantes na dobra cutânea e circunferência muscular do 

braço. No presente estudo apenas 12,5% das crianças tinham gastrostomia e a maioria 

(82,5%) alimentava-se pela via oral (Tabela 4) sendo que a ingestão de calorias foi 

menor quando as crianças alimentavam-se por via oral (Tabela 10). 

 As desordens nutricionais observadas em pacientes com paralisia cerebral têm 

como causa principal o déficit na dieta de energia, proteínas, vitaminas e minerais 

(Sullivan et al, 2002). Deficiências de vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais 

foram identificadas em crianças com comprometimento neurológico devido à redução 

na ingestão diária desses nutrientes (Marchand et al, 2006).

 Estudo realizado na Grécia comparou a ingestão de energia de 16 crianças com 

paralisia cerebral com 16 crianças do grupo controle e constatou que a ingestão de 

energia foi inadequada em ambos os grupos (Grammatikopoulou et al, 2009). Além do 

déficit na ingestão de energia, o tônus muscular, o nível de atividade física e a presença 

de movimentos involuntários podem ser relevantes na incidência de má nutrição nessa 

população porque podem influenciar nas necessidades diárias de energia (Marchand 

et al, 2006). Em nosso estudo houve alta prevalência de desnutrição e o consumo 

de energia pela maioria da amostra (24/40) foi superior a 110% das recomendações 
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(Tabela 5). Sabe-se que crianças com paralisia espástica apresentam musculatura 

hipertônica, o que aumenta a demanda energética (Rogers, 2004). Além disso, a 

dificuldade motora-oral dessas crianças influencia no desempenho das funções 

alimentares de sucção, mastigação e deglutição. Os comprometimentos na fase 

oral da deglutição são caracterizados pela incapacidade de controlar o alimento na 

boca, podendo ocorrer pela dificuldade de vedamento labial, perda de reflexos orais 

e da movimentação das partes anterior e dorsal da língua. Ainda observa-se nessa 

população incapacidade de controlar os lábios evitando o escape do bolo alimentar 

para fora da cavidade oral durante a deglutição (Aurélio et al, 2002; Vivone et al, 

2007). 

Quanto à distribuição de macronutrientes observada em nosso estudo, observou-

se que 85,0% dos pacientes (34/40) consumiam carboidratos e 92,5% (37/40) ingeria 

proteínas em quantidades superiores às recomendadas pela Recommended Dietary 

Allowance (RDA) (Tabela 6). Verificou-se ingestão de carboidratos significantemente 

menor nas crianças sem disfagia (Tabela 12). No estudo de Grammatikopoulou (2009), 

a amostra apresentou consumo de 47% para carboidratos, 35,6% para gorduras e 

17,4% para proteínas em relação ao valor energético total (VET) consumido.

 Em relação às vitaminas, observou-se ingestão de folato menor que Estimated 

Average Requeriment (EAR) em 40% (16/40) e consumo maior que a Recommended 

Dietary Allowance (RDA) de vitamina B12 em 85% (34/40). Quanto aos minerais 

62,5% (25/40) e 100% (40/40) das crianças consumiam quantidades menores que 

as recomendadas para cálcio e potássio, respectivamente (Tabelas 5 e 6). No estudo 

de Grammatikopoulou et al (2009), a ingestão ficou abaixo da recomendação para: 

vitamina A, folato, vitamina K, cobre e ferro. Outras pesquisas revelaram que crianças 

com desordens neurológicas apresentaram consumo deficiente de tiamina, riboflavina, 

vitamina C e ferro (Sullivan et al, 2002). 

 Nosso estudo não identificou a anemia ferropriva num grande número de 

crianças da amostra. Somente 7,5% estavam anêmicas (Tabela 7). Tendo em vista que 

a anemia ocorre quando o tecido eritropoiético é incapaz de manter uma concentração 

de hemoglobina normal devido ao suprimento insuficiente de ferro, pode-se considerar, 

portanto, que a anemia representada pela baixa concentração de hemoglobina é a 

última manifestação de carência que provocou exaustão das reservas orgânicas de ferro 

(Martins, 1987), o que provavelmente ocorreu com uma das crianças da amostra por 
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apresentar baixos níveis de ferritina sérica e de hemoglobina. Com relação às demais 

crianças, não é possível afirmar que a anemia presente ocorreu devido deficiência de 

ferro, pois os resultados bioquímicos da ferritina sérica estavam normais. 

 Osteopenia é prevalente em crianças com comprometimento neurológico e está 

associada com risco significantemente aumentado para o desenvolvimento de fraturas. 

Dietas com quantidades de cálcio, vitamina D e fósforo inferiores às recomendações 

das DRI’s são observadas em 50,0% a 80,0% das crianças com paralisia cerebral 

(Marchand et al, 2006).

 A baixa ingestão hídrica associada à insuficiente ingestão de fibras na dieta 

são os principais fatores para o desenvolvimento da constipação (Chong et al, 2001). 

No presente estudo, 60% da amostra (24/40) tinham constipação intestinal e a média 

do consumo diário de fibras dessas crianças estava em torno de 9,2 ± 4,3 g/dia 

(p=0,031), quantidade significantemente menor do que a consumida pelas crianças 

sem constipação (12,3 ± 4,3g/dia),  assim como  a ingestão de líquidos, em torno de 

456,5 ± 283,1 (p=0,013) (Tabela 14). Ressalta-se aqui alteração na quantidade desse 

nutriente na dieta de pacientes com paralisia cerebral possivelmente pela necessidade 

de modificação de consistência dos alimentos (Böhmer et al, 2001).

 A constipação crônica é um problema comumente observado em crianças com 

paralisia cerebral (Del Giudice et al, 1999; Gonzalez et al, 2000; Böhmer et al, 2001). 

Pode ser conseqüente aos problemas que esses pacientes têm ao se alimentarem 

(Marchand et al, 2006) ou particularmente associada às desordens de motilidade do 

trato gastrointestinal. No presente estudo a prevalência de manifestações clínicas 

relacionadas à constipação intestinal foi observada em 60% da amostra (24/40) (Tabela 

11). Em estudo italiano realizado com crianças com paralisia cerebral, a constipação 

crônica estava presente em 74% dos pacientes. Outro estudo demonstrou que pacientes 

com desordens neurológicas graves apresentavam tempo de trânsito intestinal no 

cólon descendente e reto prolongado e que a constipação apresentada por esses 

pacientes é do tipo funcional (Del Giudice et al, 1999; Chong et al, 2001). Almeida 

(2007) mostrou alteração no reflexo inibitório anal que se encontrava prolongado em 

relação à crianças com constipação crônica funcional.

 Outro distúrbio digestivo funcional também observado em 40,0% da amostra 

(16/40) foi o refluxo gastro-esofágico (Tabela 11). Já é bem conhecido que pacientes 

com paralisia cerebral desenvolvem refluxo gastro-esofágico mais frequentemente 
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que pessoas normais  (Spiroglou et al, 2004) e que muitas crianças com esse distúrbio 

digestivo apresentam gastroparesia e motilidade do esôfago anormal (Del Giudice et 

al, 1999). No estudo de Spiroglou et al (2004) realizado com crianças com paralisia 

cerebral de diferentes tipos, 72% da amostra evoluiu com gastroparesia.

 Refluxo gastro-esofágico pode causar sintomas desagradáveis como dor, 

hemorragia esofágica e aspiração pulmonar (Reyes et al, 1993). Desta forma, pode 

ser um dos fatores que levam à redução da quantidade de alimentos ingeridos pelos 

pacientes e fator de risco para o desenvolvimento de distúrbios nutricionais (Spiroglou 

et al, 2004). No presente estudo observou-se maior ingestão de líquidos pelas crianças 

com manifestações sugestivas de refluxo (720,0 ±362,9; p=0,042) provavelmente 

devido à maior facilidade e menor desconforto durante a deglutição (Tabela 13).

 Vale ressaltar que os diagnósticos dos distúrbios digestivos considerados no 

nosso estudo basearam-se em evidências clínicas. Em algumas destas situações 

clínicas poderia ser necessário a realização de exames complementares.  
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conclusões5. 
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1. Com base nos inquéritos alimentares observou-se que as dietas, em geral, 

apresentavam excesso de proteínas e de sódio. Por outro lado, foram freqüentes 

déficit de cálcio e potássio. Quanto ao consumo de energia constatou-se que metade 

dos pacientes apresentava consumo acima de 120% do recomendado enquanto um 

quarto apresentava consumo energético insuficiente, o que reforça a importância da 

avaliação dietética personalizada.

2. Observou-se que o déficit nutricional mais acentuado foi da estatura-idade 

indicando diminuição na velocidade de crescimento. Houve redução expressiva da 

gordura corporal com base nas dobras cutâneas, componente que indica desnutrição 

aguda.

3. A amostra estudada apresentou baixa freqüência de anemia e deficiência  

de ferro.

4. Foi elevada a freqüência dos distúrbios gastrintestinais com base na ocorrência 

de manifestações clínicas compatíveis com disfagia, doença do refluxo gastro-

esofágico e constipação intestinal. 

5. Crianças com manifestações clínicas de disfagia apresentaram menor 

consumo de carboidratos e líquidos, as com manifestações sugestivas de doença do 

refluxo gastro-esofágico maior ingestão de líquidos e as com constipação intestinal 

menor ingestão diária de fibras e líquidos.

Desta forma vale ressaltar a necessidade de intervenção multidisciplinar no 

tratamento e na prevenção de complicações, que podem piorar a qualidade de vida 

dessa população. 
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Anexo 1.

Termo de consentimento livre e esclarecido
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Escola Paulista de Medicina – UNIFESP - Pós Graduação em Nutrição 

Departamento de Gastroenterologia Pediátrica

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: “Avaliação do Estado Nutricional, da Ingestão Alimentar e da 
Prevalência de Anemia Ferropriva e Distúrbios Digestivos Funcionais em Crianças 
com Paralisia Cerebral”.

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que visa avaliar o estado nutricional, a ingestão alimentar e a prevalência de 
anemia por deficiência de ferro e de distúrbios digestivos funcionais em crianças com 
paralisia cerebral.

Serão coletadas informações a respeito das condições clínicas do paciente, algumas 
medidas antropométricas, dados bioquímicos e será aplicado um questionário para 
obtenção dos dados sobre sua alimentação.

As seguintes medidas antropométricas serão coletadas:

a) peso, obtido por balança do tipo plataforma, sendo que primeiro será pesado um 
adulto, e depois esse adulto será pesado novamente com a criança no colo. A 
criança deverá estar sem fralda e de preferência sem roupas ou com roupas leves 
caso os pais ou responsáveis prefiram;

b) altura, com auxílio de uma fita métrica inelástica, a partir da medida do comprimento 
da tíbia (osso da perna);

c) circunferência do braço, com auxílio de uma fita métrica inelástica, no ponto médio 
do braço;

d) prega cutânea tricipital, no ponto médio do braço, a partir de um adipômetro 
científico.

A coleta de sangue será realizada por profissional devidamente capacitado e 
poderá promover algum desconforto, que trará benefícios diante da possibilidade de 
diagnosticar anemia e/ou deficiência de ferro. Contudo, o pesquisador não estabelecerá 
o tratamento ou a conduta assistencial caso seja identificado qualquer distúrbio, 
somente deverá encaminhar o paciente para tratamento médico se necessário. Em 
caso de dano pessoal, causado diretamente pelos procedimentos deste estudo, o 
participante tem direito a tratamento médico, bem como às indenizações legalmente 
estabelecidas.

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador, a 
nutricionista Deise Cristina Oliva Caramico, pode ser encontrado no endereço: Rua 
Pedro de Toledo, 441, Vila Clementino, São Paulo – CEP 04023-900, telefones: 5576-
4144 ou 5576-4148. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de ética em Pesquisa, sito à Rua Botucatu, 
572 – 1o. andar – conjunto 14, telefone: 5571-1062 ou FAX: 5539-7162 , e-mail: 
cepunifesp@epm.br.
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é garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição.

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Você terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa.

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira realizada à sua 
participação.

O pesquisador se compromete em utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação do Estado Nutricional, 
da Ingestão Alimentar e da Prevalência de Anemia Ferropriva e Distúrbios 
Digestivos Funcionais em Crianças com Paralisia Cerebral”. 
Eu discuti com a nutricionista Deise Cristina Oliva Caramico sobre a minha decisão 
em permitir a participação do paciente sob minhas responsabilidades neste estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 
de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação é isenta 
de despesas e tenho garantido o acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço.

_______________________________

Data: ______/______/______
Assinatura do paciente/ representante legal

___________________________________________                         

Data: ______/______/______
Assinatura da testemunha para casos de pacientes menores de 18 anos portadores 
de deficiências

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

_______________________________________                     

Data: ______/______/______
Assinatura do responsável pelo estudo
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Anexo 2. 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa
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Anexo 3. 

Questionário para coleta dos dados 



66


