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RESUMO 

 

Wake-up stroke (WUS) define um Acidente Vascular Cerebral (AVC) detectado 

quando o indivíduo desperta com sintomas de AVC. Cerca de 25% dos casos de 

AVC são WUS. O papel que as alterações do sono e comorbidades desempenham 

nesses casos permanece por ser estabelecido. O objetivo deste estudo foi avaliar 

as características clínicas, as alterações do ritmo vigília-sono e os fatores 

associados a evolução e gravidade dos sintomas em casos de AVC com e sem 

WUS. Trata-se de estudo de coorte prospectivo de caráter observacional. 

Pacientes com AVC isquêmico (N=102), dos quais 28,4% com WUS, foram 

avaliados no evento vascular inicial e após 3 e 12 meses. Os pacientes (30-83 

anos) eram provenientes da unidade de terapia de AVC do Hospital Geral de 

Fortaleza e foram recrutados entre 2013-2015. Foram incluídos aqueles que 

apresentavam AVC isquêmico nos últimos 15 dias, NIHSS>25, quadro clínico 

estável, e condições cognitivas suficientes para realizar as avaliações. Foram 

estudadas as características clínico-demográficas e as comorbidades associadas. 

Um registro do sono foi feito com polígrafo nivel III (Stardust® Phillips Respironics) 

para investigar a apneia do sono. Um índice de apneia e hipopneia (IAH)>20 foi 

considerado o ponto de corte para definir a presença  da apneia obstrutiva do sono 

(AOS). Questionários sobre desempenho funcional (Escala de Rankin Modificada –

ERM), habilidades motoras (Escala de Barthel Modificada –EBM) e sonolência 

(Escala de sonolência de Epworth-ESE) foram aplicados prospectivamente, 

realizando-se uma avaliação inicial, uma segunda avaliação por telefone 3 meses 

depois e uma terceira avaliação por telefone vez após 12 meses à avaliação inicial. 

Sonolência Excessiva Diurna (SED) foi definida como um ESE>10. A amostra 

estudada (N=102, 64% masculino) apresentava hipertensão (73%), diabetes 

(29,4%), cardiopatia (16,7%), sedentarismo (69,6%), tabagismo (32,4%) e etilismo 

(17,6%). Na amostra total, observou-se variação do IAH (1,20-57,3), da SpO2 

média (82-97%) e do índice de dessaturação (5-94). Foram registrados IAH>20 

(35,3%). Não houve diferenças clínicas e poligráficas entre os casos com e sem 

WUS. Diabetes tipo 2 associou-se com WUS (OR=0,37 CI: 0,15-0,92; p=0,03). Os 

pacientes com AOS apresentavam maiores índices cintura-quadril (p=0,01). Os 
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pacientes com SED eram mais jovens (p=0,009). A avaliação longitudinal não 

mostrou diferença na gravidade dos sintomas nos casos com e sem WUS. 

Prospectivamente, os casos com AOS evoluíram com pior desempenho funcional 

(ERM, p=0,02). 

Conclusão: Entre os pacientes com AVC isquêmico, WUS manifesta-se em 

aproximadamente 1/3 dos casos e observa-se uma associação com diabetes tipo 

2. Os pacientes com AVC e AOS evoluem com pior desempenho funcional após 

um ano.  

 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral, Wake-up stroke, sono, apneia 

obstrutiva do sono 
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ABSTRACT 

Wake-up stroke (WUS) defines a cerebrovascular accident (CVA) detected when the 
individual awakens with symptoms of stroke. About 25% of cases of stroke are WUS. 
The role that sleep disorders and comorbidities play in these cases is yet to be 
established. The aim of this study is to evaluate clinical characteristics, changes in 
sleep-wake cycle and factors that influence the development and severity of 
symptoms in cases of stroke with and without WUS. This is a longitudinal study of 
observational nature. Patients with ischemic stroke (N=102), 28.4% with WUS, were 
evaluated at baseline and after 3 and 12 months. Patients (30-85 years old) were 
recruited from the stroke care unit of the General Hospital of Fortaleza from 2013 to 
2015. We included those that had ischemic stroke in the last 15 days, NIHSS<15, 
stable clinical condition, and that were able to answer behavior questionnaires. The 
clinical and demographic characteristics and associated comorbidities were studied. 
A sleep recording was done with level III polygraph (Stardust® Phillips Respironics) 
to investigate sleep apnea. An apnea-hypopnea index (AHI)> 20 was considered the 
cutoff point to define the presence of obstructive sleep apnea (OSA). Questionnaires 
on functional performance (modified Rankin Scale – MRS), motor skills (modified 
Barthel Scale –MBS) and sleepiness (Epworth Sleepiness Scale – ESS) were 
applied. Excessive Daytime Sleepiness (EDS) was defined as an ESS> 10. 
Prospectiveley, pacients are evaluated (ESS, MRS, MBS) after 3 months and 12 
months after the initial evaluation by telephone. In the sample studied (N = 102, 64% 
male), hypertension (73%), diabetes (29.4), heart disease (16.7%), physical inactivity 
(69.6%), smoking (32.4%) and alcohol consumption (17.6) were found. In the total 
sample, AHI (1.20 to 57.3), SpO2 (82-97%) and the desaturation index (5-94). We 
recorded AHI> 5 (92.9%), AHI> 15 (44.7%), AHI> 20 (35.3%) and AHI> 30 (11.8%) 
were variable. Cases with and without WUS did not differ regarding clinical and 
polygraphic characteristics. Type 2 diabetes was associated with WUS (OR = 0.37 
CI: 0.15 to 0.92; p = 0.03). Individuals with OSA had higher waist-hip ratios (p = 
0.01). Patients with EDS were younger (p = 0.009). The longitudinal evaluation 
showed no difference in the severity of symptoms in cases with and without WUS. 
Prospectiveley, cases with OSA evolved with worse functional performance (ERM, p 
= 0.02). Conclusion: Among patients with ischemic stroke, WUS manifests itself in 
about 1/3 of cases and it associates with type 2 diabetes. Those with stroke and OSA 
(AHI> 20) evolve with worse functional performance after one year.  

 

Keywords: Stroke, Wake-up stroke, sleep, obstructive sleep apnea 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Acidente Vascular Cerebral 

O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como um dano tecidual por 

falta de oxigênio no sistema nervoso devido a uma obstrução ou ruptura de um vaso 

sanguíneo, e sua causa pode ser de natureza isquêmica ou hemorrágica(Sacco et 

al., 2013). É considerado a causa principal de invalidez e estima-se que em 2015, 

aproximadamente 6,5 milhões de pessoas no mundo foram a óbito em decorrência 

dessa doença, que acomete principalmente idosos e hipertensos (Strong et al., 

2007; Towfighi e Saver, 2011) . No Brasil, pelo menos 20% das vítimas de AVC 

morrem principalmente devido à demora no diagnóstico e tratamento. Apenas pouco 

mais que 1% realizam tratamento específico, tais como a trombólise, indicada em 

alguns casos (Cabral et al., 2009; De Carvalho et al., 2011). 

As características clínicas incluem sinais e sintomas que tendem a ocorrer 

repentinamente e após a instalação do evento. O quadro clínico pode 

temporariamente melhorar ou piorar gradativamente, dependendo do tipo, da 

gravidade e da área cerebral acometida. A maioria dos pacientes apresenta 

sintomas clássicos que geralmente são: fraqueza súbita no hemicorpo contralateral, 

braço, perna e/ou face, dificuldade na fala, na linguagem, assimetria facial, perda do 

equilíbrio e alterações da visão, entre outros(Caplan, 2015). 

 Dividem-se principalmente em acidente vascular isquêmico (AVCI) e acidente 

vascular hemorrágico (AVCH) O acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, 

subdivide em: Trombótico: Decorre principalmente após obstrução arterial por 

placas ateroscleróticas. Tal obstrução pode romper, sangrar e/ou posteriormente 

formar um coágulo sanguíneo (“trombo”) que bloqueia o fluxo para o cérebro. 
Embólico: Neste caso, o coágulo sanguíneo desloca-se de uma parte do corpo para 

outra (“êmbolo”). Associa-se principalmente a doenças cardíacas e deslocamentos 

de placas oriundas de grandes vasos. Observa-se então oclusão dos vasos 

sanguíneos de menor diâmetro e consequente interrupção do aporte de oxigênio. 
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Figura 1. Mecanismos Fisiopatológicos do AVC isquêmico 

 

O acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico se subdivide em: 

Hemorragia intracerebral: Nesses casos observa-se um sangramento 

dentro do tecido cerebral causando aumento da pressão intracerebral e edema. Tais 

eventos levam à lesão neurológica. A causa mais comum dos hematomas 

intracranianos é por picos de hipertensão arterial não controlada. 

Hemorragia subaracnóidea: Ocorre quando há ruptura de um aneurisma 

intracraniano e além da hemorragia sub-aracnóidea ocorre vazamento de sangue 

intracerebral. O sintoma mais frequente é a cefaleia súbita muito intensa, que 

costuma dar mal-estar e bastante dor, às vezes com desmaios na hora da 

dor(Mozaffarian et al., 2016). 

Exames de imagem são frequentemente realizados assim que há uma 

suspeita de lesão cerebrovascular. O exame clínico e atenção imediata ao paciente 

fazem parte da conduta no AVC. Pode-se dizer que o tipo de avaliação e 

tratamentos disponíveis variam com a disponibilidade do local em que o paciente se 
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encontra. Deve ser enfatizado que o uso de unidades especializadas para 

tratamento do AVC são importantes para os melhores resultados. Os principais 

exames utilizados na prática clínica são: tomografia computadorizada e a 

ressonância magnética. Esses exames são utilizados para a avaliação inicial, pois 

pode-se identificar os primeiros sinais de AVC e excluir hemorragias e lesões que 

mimetizam o AVC (mimic stroke), como um tumor ou sangramento intracerebral. 

Este exame pode apresentar um contraste entre a zona de penumbra (área de 

isquemia) e zonas hiperdensas (Birenbaum et al., 2011). 

Os mais frequentes fatores de risco são a hipertensão arterial que está 

presente na maioria dos pacientes, seguida do diabetes tipo II (Sá, 2014). Outra 

condição importante é a síndrome metabólica: Trata-se de uma condição clínica 

complexa formada por uma conjunção de fatores. Observa-se sobrepeso, 

obesidade, intolerância a glicose, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial e uma 

série de outras alterações clínicas em graus variáveis. Alterações do sono e do ritmo 

circadiano são algumas das comorbidades associadas(Lin et al., 2016). A 

associação desses fatores aumenta exponencialmente os riscos para as doenças 

vasculares cardíacas e cerebrais(Kassi et al., 2011).  

O tabagismo, alcoolismo e sedentarismo são fatores causais associados ao 

AVC. A prática do tabagismo (cigarro, charuto, cachimbo, fumantes passivos) 

culmina em doenças vasculares, com a doença coronariana, câncer de pulmão e 

isquemia do miocárdio. Fumantes também apresentam alterações do sono 

caracterizadas por dificuldade para iniciar e/ou manter o sono e tempo total de sono 

reduzido (Liu et al., 2013; Mcnamara et al., 2014; Masood et al., 2015). No AVC, o 

cigarro aumenta em 3,5 vezes a chance de um episódio, principalmente se 

associado a outras formas de tabagismo, ocorrendo uma exacerbação da pressão 

sistólica e diastólica (Haheim et al., 1996).  

Diversas doenças são atribuídas ao uso de álcool. Observa-se uma relação 

dose-dependente entre a quantidade e duração da ingestão de álcool e a incidência 

de diabetes mellitus, hipertensão, doença cardiovascular, AVC e pneumonia. O uso 

frequente de bebidas alcoólicas na população adulta mostra que o abuso de álcool 

deve ser combatido (Molina Et Al., 2014). Deve-se dizer que a presença de múltiplas 

comorbidades predispõe também a mecanismos de trombose arterial aumentando a 
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probabilidade do eventos embólicos (Carvalho, 2010). As alterações do sono são 

atualmente consideradas fatores de risco para a hipertensão arterial, síndrome 

metabólica, diabetes e AVC (Franklin e Lindberg, 2015). Portanto, alterações do 

sono podem exacerbar os fatores de risco pré-existentes.  

1.2 Sono e Acidente Vascular Cerebral 

O sono é um estado ativo no qual ocorrem diversos processos essenciais 

para a sobrevivência. Tem sido mostrado que padrões de secreção hormonal e um 

sistema tipo “glinfático”(série de canais) de remoção de detritos ocorrem durante o 

sono (Xie et al., 2013). Pode-se dizer que o processo fortalece e organiza a memória 

de longo prazo, promovendo as sinapses e integrando as informações, 

transformando-as numa rede de conhecimentos(Feld e Diekelmann, 2015). Sua 

relação com o sistema vascular se dá através das alterações do ritmo circadiano. 

Os ritmos circadianos são períodos de aproximadamente 24 horas onde 

padrões fisiológicos acontecem, por exemplo: excreção de hormônios, aumento da 

temperatura corporal e sonolência. Há também grande influência no sistema 

vascular e consequentemente na pressão sanguínea, que pode ser alterada caso 

haja um desalinhamento do ritmo(Baron e Reid, 2014). Este desalinhamento 

depende também de fatores externos e uma de suas causas é a má qualidade de 

sono ou privação de sono, que em longo prazo causam uma série de alterações 

metabólicas. Esta interação foi percebida num estudo onde foi mostrado que 

trabalhadores do período noturno desregulam seu ritmo circadiano, apresentando 

um stress cardíaco que acarretou em aumento da pressão arterial (PA) sistólica em 

até 9.7mmHg (Lo et al., 2010). Mesmo num ritmo regulado, há uma tendência geral 

para eventos fisiológicos que facilitam picos de PA. Normalmente eles ocorrem pela 

manhã, e são: a elevação da PA; trombogenicidade aumentada, que é uma 

facilidade na formação de trombos nos vasos sanguíneos por causa do aumento da 

atividade plaquetária; e a redução da atividade endotelial, onde o endotélio sofre um 

atraso em sua dilatação, ocorrendo uma demora na regulação da PA. Estes eventos 

levam ao aumento de chances de AVC do tipo isquêmico pelo período da manhã 

(Reilly et al., 2007) (Budhiraja R, 2007). 



16 

 

 

 

O período após o AVC é caracterizado por distúrbios que afetam a qualidade 

do, sono: como depressão, alteração do ritmo circadiano, apneia do sono. 

Intimamente ligadas ao infarto do tronco cerebral, essas alterações culminam em 

uma série de fatores de risco para outro AVC (Wallace et al., 2012; Tang et al., 

2014). Essa relação também foi evidenciada no estudo com indução de um AVC em 

ratos, os quais mostraram uma inibição do sono REM (rapid eye movement), 

levando-os ao ciclo vicioso de distúrbios circulatórios pós AVC (Ahmed et al., 2011). 

Este ciclo pode piorar o prognóstico de pacientes com AVC e AOS, bem como um 

provocar aumento na mortalidade num período entre 3 e 12 meses(Good et al., 

1996).  

Figura 2. Relação entre Distúrbios do Sono e AVC do sono 

 

1.3  Apneia Obstrutiva do Sono 

O termo apneia obstrutiva do sono (AOS), foi proposto em 1976 pelo 

professor Christian Guilleminault. Por meio de uma pesquisa, ele e sua equipe 

relataram a presença de “pausas” na respiração durante o sono de pacientes que 
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roncavam constantemente. Posteriormente foi definida como uma condição que leva 

a episódios de interrupção da respiração durante o sono, acarretando a 

dessaturação de oxigênio(Guilleminault et al., 1976). A apneia do sono pode ser 

classificada em apneia central e/ou obstrutiva e mista. A síndrome da apneia 

obstrutiva do sono caracteriza-se pela presença de AOS associada a alguns 

sintomas como sonolência excessiva, hipertensão, fadiga muscular, dentre outros. A 

AOS é uma condição clínica frequente e geralmente os episódios respiratórios são 

de natureza obstrutiva(Okuro e Morimoto, 2014).  

Na cidade de São Paulo, um estudo envolvendo 1042 voluntários utilizando o 

exame de polissonografia, mostrou uma prevalência de 32,8% de AOS na população 

em geral (Tufik et al., 2010). Junto a síndrome são observadas principalmente, a 

hipertensão arterial, obesidade e diabetes tipo II.   

Sabe-se que diversos fatores pioram a AOS. A idade, o aumento de peso, 

refeição noturna copiosa e a posição em que o paciente dorme, agravam o grau de 

apneia. O diagnóstico e tratamento da AOS é particularmente importante nas 

populações de risco e na presença de comorbidades associadas. Principalmente 

causada por fatores físicos que comprometam o equilíbrio de forças que mantém as 

vias aéreas superiores abertas, como a obesidade, por aumento do depósito de 

gordura no pescoço, posição supina durante o sono e fatores intrínsecos a estrutura 

morfológica do maxilar e vias aéreas (Dempsey et al., 2010).  

Com a presença da AOS indicadores químicos indicam a presença de 

atividade infamatória, por exemplo, o excesso de óxido nítrico alveolar. Esse 

incremento do óxido nítrico é uma resposta à inflamação que acontece na AOS por 

hipóxia intermitente. Com a persistência, a hipóxia gera pequenas isquemias 

cerebrais por embolismo paradoxal (quando o coágulo não passa pelos pulmões) e 

posteriormente um shunt direito-esquerdo. Pacientes que tenham desenvolvido esse 

shunt estão mais predispostos a ter AVC (Ciccone et al., 2013; Hua-Huy et al., 

2015). Além do AVC a apnéia do sono, em longo prazo gera distúrbios 

cardiovasculares, sonolência diurna, síndrome metabólica e hipertensão. Em uma 

meta-análise, pacientes com AOS não tratada ficam mais tempo internados e 

apresentam maior risco de doenças cardiovasculares e risco de morte precoce 

(Fonseca et al., 2015; Takase et al., 2004; Atkeson e Jelic, 2008) a qual advém da 
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produção de espécies reativas de oxigênio, como óxido nítrico, responsáveis pela 

lesão endotelial e ateroscleroses(Budhiraja R, 2007). 

O colágeno do tipo 1, também é um indicador de AOS. Nas vias aéreas, a 

rigidez da parede muscular lateral faríngea é o principal fator que causa 

estreitamento das vias, observadas em pacientes apneicos (Schwab et al., 1995). 

Os episódios de apneia levam a um aumento de produção de colágeno do tipo 1, 

que altera a matriz extracelular do músculo faríngeo, deixando-o mais rígido e 

prejudicando a capacidade do músculo de relaxar contribuindo para no final um 

estreitamento das vias aéreas (Dantas et al., 2012). 

A AOS é uma enfermidade comum e dificilmente diagnosticada, por ser 

desconhecida e ter sinais e sintomas facilmente confundidos com outras alterações 

fisiológicas ou enfermidades. Os sintomas mais aparentes são o ronco e sonolência 

diurna excessivos, mas para confirmação, o exame de polissonografia deve ser feito, 

principalmente nas populações de risco e na presença de comorbidades associadas 

(Kissmann G, 2013). O padrão ouro para o diagnóstico da AOS é a polissonografia 

(PSG) noturna (Nível I). A polissonografia pode idealmente ser realizada em 

ambiente laboratorial ou em alguns casos, a domicílio (Nivel II). 

 Dentre as indicações do exame portátil específico para apneia do sono (Nivel 

III), destaca-se que há um melhor desempenho nos pacientes com diagnóstico 

provável de AOS. Uma avaliação clínica deve ser orientada sobre a presença de 

ronco, sonolência diurna, obesidade e/ou circunferência do pescoço acentuada. 

Dados relativos a presença de sonolência diurna devem ser obtidos por 

questionários como a Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (>10) (Johns; 

Bertolazi et al., 2009). O monitoramento portátil torna o estudo mais viável, por ter 

menor custo e relativa praticidade para o paciente. Particularmente, naqueles casos 

que não possuem condições de acesso a um laboratório. Deve ser ressaltado que o 

exame ambulatorial tem alta especificidade e sensibilidade apenas em pacientes 

com diagnóstico provável de AOS e particularmente nos casos mais graves. Esta 

desvantagem do exame faz com que cerca de 20% dos exames portáteis PSG III, 

mostrem-se falsos negativos quando reavaliados na PSG I (Walia et al., 2014; 

Oliveira et al., 2015). A poligrafia nível II ou poligrafia noturna sem supervisão é 

semelhante a PSG I, porém sem a supervisão do profissional. Ela ocorre 
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normalmente no domicílio do paciente. É menos dispendiosa financeiramente que a 

PSGI, todavia, caso o paciente desconecte algum sensor, ou algum empecilho para 

o exame ocorra, não há como este ser corrigido imediatamente, o que acarreta em 

uma nova realização de exame. Esta mesma desvantagem também ocorre na 

PSGIII e IV (Nogueira F et al., 2013). A oximetria de pulso isolada ou PSG IV é a 

mais simples e só utilizada quando já existam grandes indícios do paciente ter AOS. 

O oxímetro analisa a saturação de oxigênio (SpO2) durante toda a noite de sono 

(Ndegwa S, Clark M, Argáez C, 2009) 

Associados à AOS, estão dados antropométricos como a circunferência 

cervical e dados indicativos de obesidade, como o índice de massa corporal (IMC), 

índice cintura-quadril (ICQ), que é identificado através da divisão do perímetro da 

cintura pelo perímetro do quadril, indicando a possível presença de excesso de 

gordura abdominal (Pan et al., 2015). A média da circunferência cervical estudada 

no Brasil é entre 31 a 43 cm, sendo que na maior parte dos apneicos a média é >40. 

A análise revela que a circunferência cervical sozinha tem uma sensibilidade de 

60,6% e especificidade de 93,4% o que faz desta medida o parâmetro 

antropométrico mais significativo, não só para auxiliar no diagnóstico, mas também 

para estimar a gravidade da AOS (Soares et al., 2006; Pinto et al., 2011). Por esse 

motivo a perda de peso e os exercícios físicos também constituem parte do 

tratamento.  

O principal tratamento da AOS é a utilização da pressão contínua positiva 

(CPAP) que é altamente efetiva em minimizar os efeitos da apneia. Assim, o CPAP 

ajuda a regular a PA em pacientes hipertensivos, reverte parte das alterações 

metabólicas provindas da síndrome metabólica e reduz o grau de sonolência(Balk 

Em, 2011). A hipertensão quando revertida com o tratamento, reduz o risco tanto do 

primeiro AVC, bem como dos recorrentes em 30% (Dempsey, 2010; Markus et al., 

2010; Qureshi e Sapkota, 2011). 

Estudos relacionados ao prognóstico de pacientes com AVC + AOS, 

concluíram que houve piora do prognóstico dos pacientes com AOS bem como um 

aumento na mortalidade em um período entre 3 e 12 meses(Good et al., 1996). 
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1.4 Wake-up Stroke 

Quando os sintomas do AVC são evidenciados junto ao despertar e há o 

relato do paciente ter ido dormir sem nenhum sintoma prévio, o AVC é caracterizado 

como wake-up stroke (WUS). Clinicamente similar ao AVCI tanto na gravidade 

quanto no prognóstico, a principal peculiaridade do WUS é o desconhecimento 

sobre a hora exata do início do AVC. Por essa razão, pacientes com WUS são 

frequentemente excluídos da terapia por trombólise (Rubin, 2015). Ainda assim há 

estudos mostrando que estes pacientes podem ser beneficiados com a trombólise. 

Dessa forma, atualmente, o WUS representa um dilema na decisão terapêutica. 

Esses casos ocorrem com uma frequência de 20-25% dos AVC isquêmicos e 

apresentam-se raramente como hemorragia cerebral (Silva et al., 2010; Roveri et al., 

2013; Wouters et al., 2014; Reid et al., 2015). Em um estudo populacional de larga 

escala, estima-se que em 2005 nos Estados Unidos, ocorreram 58.000 casos de 

WUS, representando um total de 14% dos AVCI (Mackey et al., 2011). 

A fisiopatologia ainda é incompreendida, mas há hipóteses que o WUS esteja 

influenciado pelo ritmo circadiano, pela presença de apneia do sono e por fatores 

endógenos que aumentam o risco de um acidente vascular pela manhã. Sugere-se 

que o WUS relacione-se com a presença de dessaturação de oxigênio durante a 

noite que acarreta um aumento na atividade adrenérgica (Chandra et al, 2013). 

Estudo anterior mostra que pacientes com WUS apresentam maior dessaturação de 

oxigênio noturna quando comparados a outros casos de AVCI (Kim et al., 2016). 

Apesar das sequelas iniciais serem semelhantes com o AVCI, há escassez de 

informação sobre a evolução motora e sobre o ritmo dia e noite (Costa et al., 2016). 

Alguns estudos mostram que fatores de risco do AVC, como : hipertensão, diabetes, 

dislipidemia, fibrilação atrial, marcadores inflamatórios e AVC prévio, não houve 

diferença diferença entre os grupos com e sem WUS (Koo et al., 2016). Sugere-se 

que lesões em pequenos vasos ocorram mais nos grupos com WUS (Tanimoto et 

al., 2014). O papel que as alterações do sono desempenham no WUS precisam ser 

melhor estudados. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A apneia obstrutiva do sono é encontrada com frequência nos pacientes com 

acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). O wake-up stroke (WUS) manifesta-se 

ao despertar e sua relação com as alterações sono não está totalmente esclarecida. 

Alterações circadianas e do ritmo vigília sono podem estar envolvidas nos 

mecanismos causais do WUS. Portanto, um conhecimento sobre tais alterações é 

importante podendo influenciar o diagnóstico e terapia. O presente estudo avalia de 

forma prospectiva, as características motoras e do sono em 102 pacientes com 

AVCI, dentre os quais 28,4% com WUS. 

3 HIPÓTESES 

A apneia obstrutiva do sono associa-se a maior gravidade clínica do WUS e 

influencia de forma negativa  a evolução do quadro neurológico. 
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4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivos Gerais 

Estudar os pacientes com AVCI, com e sem WUS, quanto a influência da 

apneia obstrutiva do sono e outras variáveis clínicas na ocorrência e evolução dos 

sintomas. 

4.2 Objetivos específicos 

Nos pacientes com e sem Wake-up stroke: 

 Identificar as características clínicas da população 

 Diagnosticar apneia obstrutiva do sono através de registro poligráfico  

 Determinar os fatores de riscos associados a presença de WUS 

 Determinar os fatores de riscos associados a apneia obstrutiva do sono 

 Determinar os fatores de riscos associados a presença de sonolência 

excessiva diurna 

 Avaliar a gravidade e evolução do quadro clínico através de escalas de 

avaliação motora e do nível de sonolência na fase aguda e tardia do AVC: 3 e 

12 meses após a instalação dos sintomas 

 Estudar a influência da apneia obstrutiva do sono na evolução do quadro 

clínico 

 Estudar a influência da sonolência excessiva diurna na evolução do quadro 

clínico 
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5 MÉTODOS 

5.1 Delineamento do estudo 

Foi escolhido para este estudo o delineamento prospectivo de caráter 

exploratório. Os casos foram selecionados a partir de uma população de pacientes 

internados na unidade de AVC do hospital geral de Fortaleza (HGF).  O HGF é um 

centro de referência em tratamento do AVC agudo, tendo uma unidade exclusiva 

para estes pacientes.  

A amostra recrutada foi de 102 pacientes de ambos os sexos, entre 32 e 83 

anos de idade, e com diagnóstico de AVCI, por exclusão de hemorragia ou outras 

lesões, através de tomografia computadorizada do crânio. Os pacientes eram 

usuários da rede SUS, sendo selecionados entre aqueles internados no HGF 

durante o período de dezembro de 2013 a abril de 2015, quando satisfaziam os 

critérios de elegibilidade. 

 

5.2 Critérios de Inclusão 

1. Diagnóstico de AVC isquêmico, comprovado por exame de imagem, há no 

máximo 15 dias  

2. Condições cognitivas para entender do que se trata o estudo e realizar as 

avaliações 

3. Quadro clínico e neurológico estáveis, afim de não comprometer as avaliações 

4. Assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

5.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os pacientes que apresentavam: 

1. Sequelas graves de AVC, definido com o NIHSS>25 

2. Desorientação ou agitação que interferisse nas avaliações 

3. Não concordar em participar da pesquisa 
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A figura 3 ilustra o fluxograma de recrutamento dos pacientes. No final foram 

estudados 102 pacientes. 

 

Figura 3. Fluxograma de recrutamento 
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5.4 Protocolo  

Analisado os prontuários (verificação dos critérios de inclusão e exclusão), 

os pacientes pré-selecionados foram convidados a participar do estudo e 

informados sobre a metodologia, através da leitura e explanação do termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) (ANEXO 1). Após o convite ser aceito e, o 

TCLE assinado, paciente estava pronto para uma série de avaliações contidas 

numa ficha (ANEXO 2). 

Foi utilizada a definição de hipertensão como uma pressão sistólica ≥ 140 
mm Hg, pressão diastólica ≥ 90 mm Hg, e/ou uso corrente de anti-hipertensivos 

(Pickering et al., 2005). Diabetes foi caracterizada como presença de uma glicemia 

de jejum ≥ 126mg/dl, concentração de glicose pós-prandial ≥ 200mg/dl, ou 

sintomas de diabetes e uma concentração de glicose plasmática (independente do 

tempo da última refeição) ≥ 200mg/dl (Sacks et al., 2011).  

As cardiopatias foram detectadas pela história reportada pelo próprio 

paciente, assim como pelo ECG e monitoração disponíveis. Os pacientes 

considerados “sedentários” foram aqueles que responderam praticar menos de 150 

minutos de atividade física moderada (Lima; Levy; Luiz, 2009).  

Para o paciente se enquadrar como etilismo positivo, deve haver o hábito de 

ingestão de mais de 30 drinques por mês. Tabagismo foi definido como o uso de 

tabaco até os últimos 12 meses (O'donnell et al., 2010). 

Os dados antropométricos avaliados foram: perímetro cervical, 

circunferência da cintura, medida do quadril, e índice cintura-quadril (ICQ).  A 

circunferência do cervical: foi aferida na base do pescoço, abaixo da cartilagem 

crico-tireóidea, considerado acima do limite padrão se >43 cm no sexo masculino e 

>38 cm no sexo feminino. A circunferência da cintura: foi medida preferencialmente 

no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela. Em indivíduos muito obesos, 

a medida foi realizada ao nível umbilical (Obesity: preventing and managing the 

global epidemic. Report of a WHO consultation, 2000). A medida da circunferência 

da cintura foi média padrão considerada é de 88-90 para homens e 83-84 para 

mulheres (Lear et al., 2010); o índice cintura quadril (ICQ), >0,90 para sexo 

masculino e > 0,85 para o sexo feminino (Davidson e Patel, 2008; O'donnell et al., 

2010). A circunferência do quadril: foi aferida ao nível da sínfise púbica, com a fi ta 

circundando o quadril na parte mais saliente entre a cintura e a coxa(WHO, 2000). 
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O grau de sonolência excessiva diurna (SED) foi avaliado através da ESE, 

onde o resultado >10 indica uma tendência a sonolência excessiva (Johns; 

Bertolazi et al., 2009); a gravidade do AVC é quantificada, através da escala 

NIHSS, onde foi-se adotado o valor referente a data de avaliação do paciente  

(Brott et al., 1989) (ANEXO 3); o grau de incapacidade e independência nas 

atividades da vida diária (AVD), foi quantificado com a Escala de Rankin Modificado 

(ERM) (De Haan et al., 1995) (ANEXO 4) e Escala de Barthel Modificado (EBM) 

(ANEXO 7) (Shah et al., 1989; Cincura et al., 2009).  

O diagnóstico de apneia do sono foi realizado com o exame de poligrafia tipo 

III (Stardust II, Respironics ®)(Sunwoo e Kuna, 2010). Este registra os seguintes 

parâmetros: fluxo de ar nasal, esforço torácico e oximetria de pulso, frequência 

cardíaca e posição do paciente (supina e não supina). O procedimento é realizado 

entre 20:00 e 21:00 e finalizado entre 6:00 e 7:00 do  dia seguinte. Após isso, são 

realizadas perguntas sobre que horas o paciente começou a dormir e que horas 

acordou. O exame só é considerado viável para a interpretação caso tenha pelo 

menos 2 horas de duração.   

Figura 4-Monitoramento do Sono 

 

Adaptado de www.usa.philips.com 

Apneia foi definida como a interrupção do fluxo de ar com duração superior a 

10 segundos. Hipopneia foi definida como uma diminuição de 50% na soma dos 

movimentos torácicos com duração mínima de 10 segundos, seguido por uma 

diminuição da saturação de oxigênio de pelo menos 4% (Gharibeh e Mehra, 2010). 

O índice de dessaturação (eventos/hora) foi definido como o número de vezes por 
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hora em que há uma queda de saturação basal de oxigênio (SpO2) ≥4% em 

relação ao valor basal (Kryger, M.H. et al., 2016). A leitura manual do traçado foi 

realizada por um técnico treinado em todos os casos a fim de descartar artefatos 

operacionais e falsos eventos positivos. Os casos foram classificados como tendo 

AOS quando IAH≥20. Por fim, um relatório final é gerado e deste, são 

documentados os seguintes resultados: IAH, índice de dessaturação, dessaturação 

média, dessaturação mínima.  

O AVCI era considerado como WUS caso o paciente tenha ido dormir sem 

nenhum sintoma de AVC, e posteriormente acordou apresentando os sintomas 

(Afonso L et al., 2016) 

A primeira reavaliação foi realizada 3 meses após o recrutamento do 

paciente, (escolhida assim pois em média é quando as alterações cognitivas estão 

estabilizadas) (Carvalho, 2010). Em seguida, 9 meses depois, uma segunda 

reavaliação foi feita. Ambas as avaliações foram realizadas por telefone pelo menos 

profissional que avaliou os pacientes na Unidade de AVC. Estas reavaliações 

contemplaram apenas com 3 escalas: ERM, EBM, ESE. Designadas para avaliar a 

recuperação motora e entender se houve alterações no grau de sonolência. 

5.5 Aspectos Éticos 

O projeto foi registrado na Plataforma Brasil e recebeu aprovação do Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará pelo parecer número 

422.106. Aos pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade foram 

prestados esclarecimentos quanto à natureza da pesquisa, seus objetivos, as 

avaliações a serem aplicadas e os exames complementares a que seriam 

submetidos. Àqueles que concordaram em participar do estudo solicitada a 

assinatura do TCLE, somente após a aceitação e assinatura do mesmo por parte 

dos voluntários foram iniciadas as avaliações. 
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5.6 Análise Estatística  

A análise utilizou estatística descritiva e seus termos relacionados (média e 

desvio-padrão). Os dados categóricos foram apresentados em valores percentuais. 

Os testes utilizados foram: teste Qui-quadrado de Pearson e o Teste Exato de Fisher 

para a comparação entre variáveis categóricas. Para a comparação entre dois 

grupos independentes com distribuição normal, foi utilizado o teste-t de Student. A 

análise de regressão logística multivariada foi utilizada para examinar as 

associações entre as comorbidades e a ocorrência de wake-up stroke. A Análise de 

Variância (ANOVA-one way e medidas repetidas) foi utilizada para verificar a 

diferença do ERM, ESE e EBM entre o “baseline”, primeira e segunda reavaliação 
dentro de cada grupo.  

A Correlação de Pearson foi utilizada para verificar a relação entre o IAH 

(variável dependente) com variáveis independentes. A correlação entre as variáveis 

independentes e dependentes foram interpretadas usando o seguinte guia: 0 - 0,19 

= nenhuma; 0,2-0,39 = baixa; 04 – 0,69 = moderada; 0,7-0,89 = alta; e 0,9 – 1 = 

muito alto(Weber Jc, 1970). No estudo das comorbidades entre os grupos, utilizou-

se a Regressão Logística.  Para todas as análises estatísticas foi utilizado o software 

SPSS 18.0 para Windows (Statistical Package for the Social Sciences Inc., Chicago, 

IL, USA) assumindo um valor de significância de 5% (p < 0,05). 
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6. RESULTADOS 

Foram estudados 102 indivíduos, sendo 64 do sexo masculino e 38 do sexo 

feminino. Os pacientes apresentavam idade entre 32 e 83 anos (58,5±13,3). 

Observou-se hipertensão em 73% dos casos. Wake-up stroke foi detectado em 

28,4% dos pacientes. Sedentarismo foi detectado na maioria dos pacientes (69,6%). 

Diabetes (29,4), cardiopatia (16,7%), tabagismo (32,4%) e etilismo (17,6%) foram 

observados. Valores da circunferência cervical acima do limite padrão (homens<43 

cm e mulheres <38 cm) padrão foram detectados em 49% dos pacientes. Valores 

dos índices cintura/quadril foram acima do limite padrão (homens<90 e mulheres 

<85) em 78,2% (Tabela 1). O IMC foi semelhante nos pacientes com e sem diabetes 

(IMC=26,8 e IMC=26,7, respectivamente). Porém, o ICQ foi maior nos pacientes com 

diabetes (ICQ=1,00 e ICQ=0,96, respectivamente, p=0,03).  
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas da população 

Circunferência Cervical= >43cm (homens) >38cm (mulheres) 

ICQ=  > (0,90 homens)  > 0,85 (mulheres) 

 

  

Variáveis 
 

N = 102 

Sexo (Masculino/Feminino) 
% 

64 / 38 
62,7 / 37,3 

Idade (Anos) Variação 
Média (DP) 

32-83 
59,3(12,8) 

Hipertensão (Sim/Não) 
Média (DP) 

73 / 29 
71,6(28,4) 

Tabagismo (Sim/Não) 
Média (DP) 

33 / 69 
32,4(67,6) 

Diabetes (Sim/Não) 
Média (DP) 

30 / 72 
29,4(70,6) 

Etilismo (Sim/Não) 
Média (DP) 

18 / 84 
17,6(82,4) 

Cardiopatia (Sim/Não) 
Média (DP) 

17 / 85 
16,7(83,3) 

Sedentarismo (Sim/Não) 
Média (DP) 

71 / 31 
69,6(30,4) 

Wake-up Stroke (Sim/Não) 
Média (DP) 

29 / 73 
28,4(71,6) 

Circunferência Cervical (cm) Variação 
Média (DP) 
Acima do Limite Padrão (%) 

30,0-54,0 
41,2(5,59) 
49 

Índice cintura/quadril Variação 
Média (DP) 
Acima do Limite Padrão(%) 

0,75-1,13 
0,97(0,07) 
78,2 
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Os pacientes com wake-up stroke e non wake-up stroke não apresentavam 

diferenças entre si quanto ao gênero, idade, índices antropométricos e resultados de 

escalas estudadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características clínicas da população de acordo com o diagnóstico 

de Non Wake-up e Wake-up Stroke 

 Non Wake-up (n=73) Wake-up (n=29) Valor de p 

Gênero (M/F)  

% 

44/29 20/9 a 0,49 

Idade (anos)  

Média (DP) 

59,0 (13,0) 60,4 (12,5) b 0,61 

Circunferência Cervical (cm) 

Média (DP) 

40,8 (5,3) 42,2 (6,2) b 0,25 

Cintura(cm) 

Média (DP) 

96,6 (10,1) 96,1 (14,7) b 0,85 

Índice Cintura/quadril  

Média (DP) 

0.97 (0.07) 0,98 (0,07) b 0,81 

NIHSS 

Média (DP) 

4,3 (3,8) 5,0 (5,3) c 0,50 

ESE 

Média (DP) 

6,6 (3,8) 7,5 (3,7) c 0,29 

EBM 

Média (DP) 

77,4 (26,3) 70,5 (34,2) c 0,63 

ERM 

Média (DP) 

1,9 (1,4) 2,3 (1,4) c 0.92 

Abreviaturas: ESE= CC= Circunferência Cervical; Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de 

Rankin modificada; NIHSS= National Institutes of Health Stroke Scale, EBM= Escala de Barthel 

modificado 

a Teste exato de Fisher 

b Teste t de Student 

c Teste de Mann-Whitney 
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Não houve diferença entre os grupos com wake-up stroke e non wake-up 

stroke nos parâmetros de sono obtidos através de poligrafia (Stardust ®) (Tabela 3).  

Tabela 3. Resultados da avaliação poligráfica dos pacientes de acordo com  

diagnóstico de Wake-up e Non Wake-up Stroke 

Abreviaturas: IAH= Índice de Apneia e Hipopneia; SpO2= Saturação de Oxigênio 

a Teste t de Student 

  

Variáveis Non Wake-up (n=73) 
média(DP) 

Wake-up (n=29) 
média(DP) 

Valor de p 

IAH 
 

17,0 (11,8) 15,6(8,8) a0,60 

SpO2 Média 94,1(2,7) 93,6(3,9) a 0,44 

SpO2 Mínima 68,5 (13,4) 69,0 (14,5) a 0,86 

Índice de Dessaturação 24,1 (18,3) 28,5 (23,6) a 0,35 
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Uma comparação entre os pacientes com e sem AOS (IAH≥20) é exibida na 

Tabela 4. Dados relativos a idade, medidas antropométricas, ESE e capacidade 

motora (escala modificada de Rankin) são apresentados. Os pacientes com IAH≥20 

apresentavam uma tendência para uma maior medida da cintura. O ICQ foi maior no 

grupo com IAH>20. 

 
Tabela 4. Características dos pacientes de acordo com a presença de apneia 
obstrutiva do sono (IAH>20) 
 
Variáveis 
Média (DP) 

IAH<20 IAH≥20 Valor de p 

Idade (anos) 57,0(13,1) 61,3(12,1) a 0,13 

Circunferência     Cervical 
(cm) 

41,0(5,6) 42,4(5,2) a 0,26 

Cintura 95,4(12,3) 100,3(11,6) a 0,07 

ICQ 0,96(0,06) 1,0(0,08) a 0,01 

NIHSS 4,1(4,1) 4,3(4,1) b 0,88 

ESE 6,7(3,8) 7,3(3,6) b 0,51 

EBM 75,6(28,3) 78,8(25,8) b 0,60 

ERM 2,0(1,4) 1,8(1,4) b 0,44 

 
Abreviaturas: ESE= Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de Rankin modificada; NIHSS= 
National Institutes of Health Stroke Scale; EBM= Escala de Barhel modificado. 
a Teste t de Student 

b Teste de Mann-Whitney 
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Entre os pacientes estudados, observou-se que aqueles com maior grau de 

sonolência excessiva diurna (ESE>10) eram mais jovens. Não foram registradas 

outras diferenças entre os casos com e sem sonolência excessiva diurna (Tabela 5). 

Os escores da ESE, que avalia o grau de sonolência diurna, correlacionaram-se com 

a idade (Teste de Correlação de Pearson: r=-0,231, p=0,02). Os escores da ESE, 

não se correlacionaram com os da NIHSS que avalia a gravidade do deficit 

neurológico (Teste de Correlação de Pearson: r=-0,059, p=0,56), com a ERM que 

avalia o grau de incapacidade ou dependência nas habilidades da vida diária (Teste 

de Correlação de Pearson: r=-0,062, p=0,54) e com a EBM que mede as atividades 

da vida diária (Teste de Correlação de Pearson: r=0,12, p=0,22)  

 

Tabela 5. Caraterísticas da população estudada de acordo com a presença de 
sonolência excessiva diurna (ESE >10) 

Variáveis 
Média (DP) 

ESE ≤10 ESE>10 Valor de p 

Idade (anos) 61,3(12,8) 52,9(10,8) a 0,009**  

Circunferência Cervical 
(cm) 

41,0(5,7) 42,7(5,0) a 0,22  

Cintura(cm) 96,8(12,8) 97,4(13,3) a 0,86  

IAH 15,8(10,7) 18,5(12,0) a 0,36  

NIHSS 4,1(3,9) 4,1(3,9) b 0,46  

EBM 76,9(28,3) 73,5(26,9) b 0,53  

ERM 1,9(1,4) 2,1(1,4) b 0,58  

 

Abreviaturas: ESE= Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de Rankin modificada; IAH= 
Índice de apneia e hipopneia; EBM = Escala de Barthel modificado. 

a Teste t de Student 

b Teste de Mann-Whitney 
**p<0,01 
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A Tabela 6 mostra os resultados referentes a avaliação funcional pós-AVC, 

onde o desempenho das habilidades da vida diária (EBM e ERM) e o grau de SED 

nos pacientes são analizados de acordo com a presença de WUS . Resultados 

obtidos através de avaliação prospectiva, baseline, 3 meses e 12 meses desde o 

evento inicial, são apresentados. Não houve diferenças entre os grupos. Observou-

se que os pacientes com WUS apresentavam uma tendência para maior redução 

dos níveis de sonolência.  

 

Tabela 6. Avaliações dos pacientes no início (linha de base) e após 3  e 12 meses 
de acordo com o diagnóstico de Wake-Up Stroke  (ANOVA Medidas Repetidas) 

 
 
 
 

Non Wake-up Stroke 

Média(DP) 
Wake-up 

Média(DP) 
Valor de 
p 

Início 3 meses 12 meses Início 3 meses 12 meses  

EBM 77,4(26,3) 89,6(19,9) 94,8(8,5) 96,4(7,2) 87,5(17,1) 96,4(7,2) 0,21 

ERM 1,9(1,4) 1,2(1,1) 1,1(1,2) 2,3(1,4) 1,2(1,6) 1,2(1,6) 0,43 

ESE 6,5(3,8) 5,3(6,9) 5,6(3,7) 7,4(3,7) 3,3(3,08) 5,3(3,0) 0,06 

Abreviaturas: ESE= Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de Rankin modificada, EBM = 
Escala de Barthel modificado 
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A Tabela 7 mostra os resultados referentes a avaliação funcional pós-AVC, na 

qual o desempenho das habilidades da vida diária (mensurados pela EBM e ERM) e 

o grau de SED, todos realizados de forma prospectiva (baseline, 3 meses e 12 

meses) são comparados de acordo com, a presença de AOS (IAH≥20). Os pacientes 

com IAH≥20 evoluiram com pior desempenho funcional (p=0,02). 

Tabela 7. Avaliações dos pacientes no início (linha de base) e após 3  e 12 meses 

de acordo com a presença de apneia obstrutiva do sono (IAH>20) (ANOVA Medidas 

Repetidas). 

 

Abreviaturas: ESE= Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de Rankin modificada, EBM = 
Escala de Barthel modificado 

 

 

  

 
 
 
 

IAH≤20 
Média(DP) 

IAH>20 
Média(DP) 

Valor 
de p 

Início 3 meses 12 meses Início 3 meses 12 meses  

EBM 78,79(26,13) 89,9(17,3) 95,0(9,1) 83,0(19,5) 93,10(10,4) 95,4(6,6) 0,63 

ERM 2,00(1,41) 1,2(1,4) 1,0(1,3) 1,7(1,2) 1,47(0,9) 1,4(1,2) *0,02 

ESE 6,42(3,86) 5,0(3,1) 5,1(2,8) 7,5(3,9) 6,40(3,5) 6,6 (4,9) 0,93 
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A Tabela 8 mostra os resultados referentes ao desempenho das habilidades 

da vida diária (Escala de Barthel) realizados de forma prospectiva (baseline, 3 

meses e 12 meses)desde o evento inicial, nos pacientes com e sem sonolência 

excessiva diurna (ESE>10). Os pacientes com sonolência excessiva diurna 

apresentaram uma tendência a um pior desempenho das atividades da vida diária. 

Tabela 8. Avaliações dos pacientes no início (linha de base) e após 3 e 12 meses de 

acordo com a presença de sonolência excessiva diurna (ESE>10) 

 ESE≤10 

Média (DP) 

ESE>10 

Média (DP) 

Valor 

de p 

Início 3 meses 12 meses Início 3 meses 12 meses  

EBM 78,8(24,6) 91,4(15,1) 95,7(7,8) 82,5 (20,6) 79,7(23,8) 88,7(10,4) 0,09 

ERM 1,9(1,3) 1,3(1,3) 1,0(1,2) 2,0(1,4) 1,2(1,1) 1,5(1,8) 0,28 

Abreviaturas: ESE= Escala de Sonolência de Epworth; ERM= Escala de Rankin modificada, EBM = 

Escala de Barthel Modificada 

ANOVA, Teste de Medidas Repetidas  
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A tabela 9 mostra a análise de regressão logística entre as comorbidades e a 

presença de WUS e NON-WUS. Diabetes tipo 2 associou-se com WUS (p=0,03). 

Após análise multivariada considerando a idade e gravidade inicial do AVC (NIHSS), 

a associação entre diabetes e WUS permaneceu (p=0,03; OR=0,35 IC:0,13-0,90). 

Tabela 9. Análise de regressão logística examinando a associação entre Wake-up 
stroke e comorbidades 
 

Regressão Logística Binária 
*p<0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Non Wake-up 
stroke 
N=73 N (%) 

Wake-up stroke 
N=29 N (%) 

Valor de p OR [CI] 

Hipertensão 
arterial 

50(68,5) 23(79,3) 0,27 0,56 [0,20-1,58] 

Diabetes 17(23,3) 13(44,8) 0,03* 0,37 [0,15-0,92] 

Cardiopatia 13(17,8) 4(13,8) 0,62 0,73 [0,21-2,48] 

Tabagismo 25(34,2) 8(27,6) 0,51 0,73 [0,28-1,88] 

Sedentarismo 48(65,8) 23(79,3) 0,18 1,99 [0,72-5,53] 

Etilismo 13(17,8) 5(17,2) 0,94 0,96 [0,30-2,99] 
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A análise de regressão logística mostrou que o sedentarismo (ESE>10) 

associou-se com a presença de sonolência excessiva diurna (p=0,03) (Tabela 10).  

Tabela 10. Análise de regressão logística examinando a associação entre 
comorbidades e sonolência excessiva diurna (ESE>10) 

Abreviatura: ESE= Escala de Sonolência de Epworth.  

  

 

  

 ESE≤10 
n (%) 

ESE>10  
n (%) 

Valor de p OR [CI] 

Hipertensão 
arterial 

59(81,9) 13(18,1) 0,18 2,31[0,66-8.04] 

Diabetes 22(78,6) 6(21,4) 0,48 0,63[0,18-2,25] 

Cardiopatia 13(76,5) 4(23,5) 
0,62 0,70[0,18-2,78] 

Tabagismo 23(71,9) 9(28,1) 0,21 0,48[0,15-1,51] 

Sedentarismo 50(73,5) 18(26,5) 0,03 5,22 [1,12-24,12] 

Etilismo 12(66,7) 6(33,3) 0,60 0,71[0,19-2.60] 
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7. DISCUSSÃO 

Esse trabalho avalia pacientes com AVC isquêmico e investiga os aspectos 

diferenciais entre aqueles identificados como WUS e non WUS. Os dados atuais 

mostram que as características clínico demográficas e a ocorrência da AOS foram 

semelhantes entre os dois grupos de AVC (WUS e non WUS). Nesse estudo, o 

diabetes tipo 2 associou-se com a presença de WUS. Esse achado é semelhante a 

um estudo anterior que mostra uma maior presença de diabetes em pacientes com 

WUS (Akram M, 2015). Portanto, de forma geral, o conceito de que os aspectos 

clínicos dos pacientes com e sem WUS são semelhantes é reforçado pelos dados 

aqui apresentados. De forma importante, os pacientes com AOS (IAH>20) evoluíram 

com pior desempenho motor após um ano. 

Na amostra estudada, WUS foi encontrado em aproximadamente 1/3 da 

população. O WUS manifesta-se ao despertar tendo o indivíduo ido dormir sem 

nenhum sintoma de AVC. Uma grande variabilidade na prevalência de WUS tem 

sido descrita, mas aceita-se que entre 25 e 30% dos casos de AVC são do tipo 

WUS. Nesse estudo observou-se uma prevalência de 28% que corresponde a dados 

semelhantes na literatura (Costa R et al 2016). 

Devido ao fato de que esses pacientes desenvolvem os sintomas durante o 

sono, interroga-se se fatores relacionados ao ritmo vigília-sono estariam implicados 

na origem do WUS. Atualmente, os resultados são controversos. Sjarnick et al., 

2016, mostraram que pacientes com WUS tinham indices mais graves de AOS. Em 

oposicão a esses achados, Koo et al, 2016 relataram que pacientes com WUS e 

non-WUS apresentavam características clínicas semelhantes. No entanto, homens 

com WUS tinham maior grau de AOS e mais dessaturação noturna. De acordo com 

esse estudo, os pacientes com WUS e non-WUS apresentam características clinicas 

semelhantes e os mesmos níveis de AOS. Diabetes associou-se de forma 

independente a presenca de WUS. (Koo et al., 2016). 

Uma comparação entre casos de AVC que ocorrem pela manhã, no qual 

sabe-se exatamente quando os sintomas se instalaram, definido como know-onset 

morning stroke e AVC tipo WUS, não evidenciou diferenças quanto as 

características clínicas, sintomas ou gravidade. Tais dados são importantes pois 
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influenciam o uso da a terapia trombolítica. De forma interessante, os pacientes com 

“known onset morning stroke” tinham mais chance de serem tratados com a terapia 

trombolítica e apresentaram maior mortalidade hospitalar (Denny et al., 2014). 

De acordo com Reid et al., os pequenos vasos (AVC lacunar), são 

acometidos com maior frequência no AVC tipo WUS. Isso possivelmente indica que 

os pacientes devem apresentam menor gravidade do AVC e menor probabilidade de 

hemorragias cerebrais (Reid et al., 2015; Tanimoto et al., 2014). Ainda assim, como 

nos casos de WUS a terapia de trombólise é muitas vezes evitada por não ser 

identificada a hora exata do AVC. Tem sido postulado que os casos de WUS podem 

evoluir de forma mais grave. No entanto, estudos mostram uma semelhança do 

prognóstico entre os casos de WUS e non-WUS (Moradiya et al. 2013). 

Os fatores que determinam o aparecimento do WUS ainda não são bem 

compreendidos. A fisopatologia desse fenômeno pode relacionar-se a alterações 

circadianas da coagulabilidade, níveis de catecolaminas e tônus autonômico. Os 

eventos cardíacos também apresentam uma preponderância de ocorrência matinal 

(Elliott, 1998). Há, no geral, uma predominância para que todos os subtipos de AVC 

ocorram mais pela manhã que no final do dia (Marler et al., 1989). Entre os fatores 

propostos para explicar tal fenômeno estão a presença dos transtornos respiratórios 

do sono, mudanças do tonus vascular durante a noite, predomínio matinal da 

agregação plaquetária e da fibrilação atrial. (Baron e Reid, 2014; Mcloughlin et al., 

2015). 

Recentemente foi demonstrado que alterações do sono influenciam o 

surgimento do AVC e sua mortalidade. De forma aparentemente paradoxal, ambos, 

o sono de duração reduzida e de duração prolongada associam-se a um risco maior 

de AVC (Patyar S Patyar R, 2015; Mohsenin V 2015). Esse aparente paradoxo pode 

ser secundário a presença de comorbidades ainda não amplamente examinadas, 

tais como, apneia do sono e alterações do ritmo vigília-sono (LO et al., 2010). Há 

evidências anteriores de que a AOS aumenta o risco de AVC e contribui para o 

deficit neurológico (Kim et al., 2016). Considerando que o AVC é uma das principais 

causas de morte e incapacidade, uma maior atenção para os fatores de risco é 

necessária.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohsenin%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25731137
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A AOS é encontrada em aproximadamente 60% dos pacientes com AVC. 

Estudos epidemiológicos extensos mostram que a AOS é um fator de risco 

independente para o AVC. Infelizmente, a procura sistemática de OSA entre os 

pacientes com AVC ainda não foi recomendada. Uma revisão recente mostrou que 

os pacientes com AVC e OSA não apresentam as características clássicas 

associadas ao AVC, tais como, obesidade e sonolência excessiva diurna. Tal fato 

dificulta a aplicação dos instrumentos atuais de investigação e a adesão a terapia 

com CPAP (Kim et al. 2016). 

Alguns estudos anteriores mostram que há uma ligação entre a apneia do 

sono e o WUS. Particularmente, há sido demonstrado que o IAH, e principalmente a 

dessaturação de oxigênio, apresentam-se maiores nos pacientes do grupo com 

WUS. Não foram observadas diferenças quanto aos dados demográficos, fatores de 

risco de AVC, escalas relacionadas ao sono e frequência cardíaca (Hsieh et al., 

2012; Reilly et al., 2007)). 

No geral, os pacientes com AVC são preponderantemente do sexo masculino 

e isso também foi registrado no trabalho atual. No entanto, devido a maior 

longevidade das mulheres, e o fato de que o AVC ocorre mais com a idade mais 

avançada, sabe-se que, no final, as mulheres apresentam um número maior de 

AVCs (Wang J. et al 2012). Além da idade mais avançada, os fatores de risco mais 

comumente associados ao AVC são hipertensão, diabetes e hiperlipidemia (Sá, 

2014).  

Nesse estudo, foi observada uma alta frequência de hipertensão e 

sedentarismo. Vale ressaltar que um grande número de trabalhos não investiga o 

sedentarismo. Esse conceito tem mudado de forma progressiva, pois, atualmente 

sabe-se que a atividade física influencia a saúde, particularmente, os aspectos 

metabólicos, doenças relacionadas ao sono, ao humor, a cognição, dentre outras. 

Tabagismo, abuso de bebidas alcoólicas, obesidade e histórico familiar de AVC são 

outros fatores de risco (Tieges Z, et al 2015).   

Sabe-se que a hipertensão arterial é um fator de risco importante para o 

desenvolvimento de doença cardíacas e AVC. Portanto, o foco de tratamento e 

prevenção deveria ser não somente o tratamento de indivíduos hipertensos e a  



43 

 

 

 

manuntenção de niveis de pressão arterial normais como também o 

desenvolvimento posterior de hipertensão (JAMES PA et al., 2014). O uso de 

medicação antihipertensiva reduz de forma substancial o risco e a mortalidade do 

AVC (Lackland D et al., 2014). O estudo The Framingham Stroke Risk Function 

mostra que a pressão arterial sistólica (PAS) e o uso de medicação antihipertensiva 

associam-se a um aumento de 1,39-vezes no risco de AVC para homens. Nas 

mulheres observa-se uma maior influência do fator idade (Wolf PA et al.,1991).  

O estudo QSTROKE mostra que a PAS e o uso de medicação 

antihipertensiva associam-se a um aumento de a 1,82-vezes no risco de AVC 

(Hippisley-Cox J, Coupland C, Brindle P, 2013). Tais achados confirmam que a 

hipertensão arterial e possivelmente o controle inadequado da PAS são comuns e 

influenciam a ocorrência de AVC. Esses resultados sugerem que o tratamento 

farmacológico da hipertensão arterial reduzem mas não eliminam os efeitos 

deletérios da hipertensão. 

No estudo atual, aproximadamente 1/3 dos pacientes tinham diabetes tipo 2. 

O diabetes mellitus (DM) é considerado a epidemia do século 21 afetando até 12% 

dos adultos (Cheng Y et al., 2013). Diabetes mellitus e obesidade são fatores de 

risco independentes para a ocorrência de AVC (Hu G et al., 2005). Um estudo 

anterior mostra que há uma associação inversa entre o Índice de Massa Corporal e 

o risco de AVC isquêmico e/ou hemorrágico nos pacientes com diabetes mellitus (Li 

W et al., 2015). De forma interessante e parcialmente em concordância com esses 

dados, o estudo atual mostra que, no geral, a população com AVC não apresentava 

niveis de obesidade. Os pacientes com AVC e diabetes tinham maior ICQ. Nesse 

estudo, os pacientes com diabetes tinham mais WUS e maior grau de AOS. Esse 

achado indica que particularmente nos pacientes com AVC e diabetes, AOS deve 

ser investigada. 

No presente trabalho, nós avaliamos ainda a gravidade dos sintomas através 

do NIHHS, o desempenho funcional através do ERM e as habilidades motoras 

através da EBM. Os niveis de sonolência diurna também foram examinados através 

da ESE. Não foram registradas diferenças quanto a gravidade dos sintomas, o 

desempenho funcional, as habilidades motoras e os níveis de sonolência entre os 
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 pacientes com e sem WUS. Tais achados de forma geral correspondem aqueles 

descritos na literatura relacionada.  

O National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) é um instrumento de 

grande utilidade que pode ser aplicado por indivíduos envolvidos nos cuidados do 

paciente com AVC e providencia uma quantificação rápida do comprometimento 

causado. Compõe de 11 itens pontuados entre 0 e 4, e os resultados mais baixos 

correspondem à melhor função enquanto os resultados mais altos indicam maior 

gravidade. Uma outra vantagem do uso do NIHSS é sua larga aplicação mundial 

tornando os resultados obtidos mais facilmente comparáveis. 

A evolução dos sintomas e gravidade do AVC foram avaliados através de 

medidas do desempenho funcional e AVD (ERM e EBM). Estudos tentando 

comparar as duas escalas mostram uma grande diferença entre elas. A escala ERM 

demonstrou uma menor variabilidade associou-se que o EBM. Dada a importância 

em definir as medidas, particularmente nos ensaios clínicos, tem sido proposto que 

no lugar de definir o desfecho como “resultado favorável” no qual não há consenso, 

seja utilizado o “resultado desfavorável”. Então, no lugar de usar uma escala, seriam 

utilizadas as medidas de resultados desfavoráveis ou ruins definidas como: morte, 

institucionalização devido ao AVC, ERM>3 ou BI <60. Sobre o IAH ser mais elevado 

nos pacientes com maior ERM, indicando uma possível recuperação mais lenta das 

sequelas do AVC, há possibilidade que ocorra devido as micro lesões isquêmicas 

causadas pela AOS. Estas micro lesões, também chamadas de silent stroke, foram 

evidenciadas em exames de ressonância magnética indicam maior gravidade na 

lesão vascular a medida que a gravidade da AOS se eleva. Como os estudos foram 

realizados em pacientes com o quadro de AVC já instalados, não é claro se as micro 

lesões são realmente a causa do AVC. 

A ESE corresponde a uma série de 10 perguntas simples e é mundialmente 

utilizada para avaliar os níveis subjetivos de sonolência. Tem sido demonstrado que 

uma correspondência entre avaliações subjetivas e objetivas dos niveis de 

sonolência não se relacionam entre si indicando que provavelmente trata-se de 

medidas diferentes entre si. Sonolência excessiva diurna em adultos mais idosos 

pode prever um risco aumentado de AVC. Uma associação entre sonolência e AVC 
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foi demonstrada: quanto mais sonolento era o indivíduo, maior o risco de AVC 

(Boden-Albala B et al 2012). 

Nesse estudo, considerando os 30 dias antes do AVC, os níveis de 

sonolência eram maiores nos pacientes mais jovens. Não há uma explicação para 

os achados atuais, porém em outros estudos, mostra-se que a SED é maior nos 

indivíduos mais idosos (Onen F et al., 2013). A gravidade dos sintomas ou a 

presença de apneia do sono não justifica os achados já que os dados da ESE não 

se relacioram com os da NIHSS, ERM, EBM ou IAH.  

O perímetro da cintura, ICQ e o perímetro cervical utilizados são considerados 

bons fatores preditivos de doenças cardiovasculares, obesidade, AOS, mortalidade e 

câncer (Seidell, 2010). Assim, 49% dos pacientes mostraram um perímetro cervical 

acima do limite e 78,2% pacientes possuíam um ICQ também acima do limite (Lear 

et al., 2010). 

Limitações do estudo devem reconhecidas. Com relação ao estudo de sono, 

16,7% dos exames foram perdidos devido a falhas no software e dificuldades 

técnicas durante a realização do exame. A amostra estudada foi proveniente de uma 

unidade de terapia em doença vascular cerebral. Habitualmente, os pacientes 

internados em unidades de terapia especializada são clinicamente mais graves e 

afasia é uma manifestação frequente. Diversas limitações clínicas, dentre elas, a 

presença de afasia, preveniram o recrutamento de pacientes. Dado o caráter da 

investigação, somente aqueles que apresentavam menor gravidade clínica e 

melhores condições de comunicação foram incluídos. Recusa em participar do 

estudo, ausência de AVC isquêmico comprovado e confusão mental foram outros 

fatores que contribuíram para a exclusão de casos. 

Este estudo confirmou a frequência da AOS nos pacientes com AVC. De 

forma importante, os pacientes com AVC e AOS evoluíram de forma mais grave 

após um ano. Estudos mais numerosos e de seguimento prolongado podem 

esclarecer outros aspectos relativos ao AVC tipo WUS.  
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8. CONCLUSÃO 

Os pacientes com WUS e non-WUS não apresentaram diferenças clínico- 

demográficas entre si. 

A apneia obstrutiva do sono foi diagnosticada na maioria dos casos 

Diabetes foi um fator de risco para a presença de WUS 

Um maior índice cintura quadril associou-se com a apneia obstrutiva do sono 

Pacientes mais jovens apresentaram mais sonolência diurna 

Os pacientes com WUS e non-WUS evoluíram de forma semelhante quanto a 

gravidade dos sintomas 

Pacientes com apneia obstrutiva do sono evoluíram com pior desempenho 

das atividades da vida diária 

Sonolência excessiva diurna não influenciou a evolução do quadro clínico 
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APÊNDICE A – FICHA DE SELEÇÃO 

I - IDENTIFICAÇÃO : 

Nome: 

 

Data 

Nascimento: 

 

Idade 

 

Sexo: 

[   ]M  [  ] 

F 

Prontuário: 

 

Endereço (rua, número, complemento): Bairro: 

 

CEP 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 

Telefones: 

 

II – INÍCIO DOS SINTOMAS: 

Sintoma: 

 

Data: 

 

Hora: Wake-up: 

III - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Critérios de Inclusão SIM NÃO 

AVCI ≤ 15 dias    

Exame de neuroimagem (CT ou RNM) que exclua lesão não isquêmica   

Quadro clínico hemodinâmico ou neurológico estável   

Capaz de fornecer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (familiar ou paciente)   

VII - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

GERAIS SIM NÃO 

Seqüelas graves - pontuação na NIHSS > 25 pontos na linha de base   

Déficit de compreensão grave o suficiente para impedir a consecução dos testes   

Comorbidade graves   

VII – FATORES DE RISCO: 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

 

SIM NÃO 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL   

DIABETES   

TABAGIS MO    

CARDIOPATIA   

SEDENTARIS MO   

ETILIS MO   

 

VII - DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 

Circunferência 

Cervical 

Circunferência Cintura Circunferência 

Quadril 

ICQ 

 

VIII - ESCALAS: 

NIHSS ERM 

1: 

2: 

3: 

E.S. EPWORTH 

1: 

2: 

3: 

 

 

BARTHEL Modificado 

1- 

2- 

3- 

 

IX – REGIS TRO DO SONO: 

Data do exame IAH Spo₂ média Spo₂ mínima AOS 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

CONVITE: Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma 

pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. Esta pesquisa vai estudar novas 

formas de tratar os problemas causados pelo AVC Isquêmico (Trombose). Este 

estudo procura compreender a influência da Síndrome de Apnéia Obstrutiva do 

Sono (AOS), nos pacientes com AVC Isquêmico. 

PROCEDIMENTOS: Você receberá todos os cuidados necessários durante o 

período de internamento, de acordo com o protocolo de tratamento do AVC do 

Serviço de Neurologia do HGF, assim como durante o acompanhamento 

ambulatorial.  

        Você passará pela avaliação de um fisioterapeuta para medir o estado 

de sua função motora que foi alterada pelo AVC. Um exame de poligrafia será 

realizado para investigar se você é portador da AOS. O exame consiste de uma 

avaliação não invasiva durante o sono: você dormirá com uma faixa em torno de seu 

tórax com um sensor de fluxo de ar, e um oxímetro no dedo, que é um sensor de 

oxigenação do sangue; portanto, trata-se de um procedimento não-invasivo e sem 

riscos para você, com pouco ou nenhum desconforto.          

         Após a alta hospitalar, você receberá uma ligação em 3 meses e outra 

em 1 ano, onde será reexaminado pelo fisioterapeuta para acompanhar sua 

recuperação motora. 

GARANTIAS: 

1. Você terá acesso a qualquer tempo às informações sobre a pesquisa e a 

todos os procedimentos utilizados, assim como os benefícios que poderão ser 

obtidos. 

2. Você terá liberdade para retirar seu consentimento e desistir de participar 

do estudo a qualquer momento sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. 

3. O estudo será totalmente confidencial, sua privacidade será preservada e 

suas informações serão mantidas em sigilo absoluto, divulgadas apenas entre 

estudiosos do assunto. 
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4. Os exames serão realizados sem despesas para você. 

5. Você não receberá qualquer pagamento por participar desta pesquisa.  

           CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA: 

 Pedro Rodrigues Barreto. Fisioterapeuta. Telefone 986239304 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127. Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344  

O abaixo assinado ____________________________________, declara que 

é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. 

Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, 

como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Assinatura do 

Voluntário:___________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador_______________________________________ 

 

 

 

 

 
Impressão do dedo Polegar 

Direito ( caso não saiba 

escrever) 
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ANEXO A - ESCALA DE GRAVIDADE DO AVC (NIHSS) 

 

1a. Nível de Consciência (LOC) 

0. alerta (se o paciente responder com entusiasmo) 

1. sonolento (se o paciente não estiver alerta, mas obedece ao menor estímulo 

dado, pergunta ou responde)  

2. estuporoso (se o paciente não estiver alerta, mas requer repetidos estímulos 

para atender, ou é obnubilado e requer forte ou estímulo doloroso para fazer 

determinado movimento (não esteriotipado). 

3. letárgico (se o paciente responde somente com reflexo motor ou respostas 

autonômicas ou é totalmente insensível) 

1b. LOC Perguntas 

Pergunte ao paciente o mês e sua idade. Não dê crédito parcial. Analise somente a 

resposta inicial. Não ajude o paciente com sinais verbais ou não verbais. 

0.  Respondeu a ambas corretamente 

1. Respondeu a uma corretamente (ou é incapazes de falar devido a uma entubação 

endotraqueal ou disartria) 

2. Respondeu a ambas incorretamente (ou a pacientes afásicos e estupor que não 

entende)                     

        

1c. LOC Comandos 

Peça ao paciente para abrir e fechar os olhos e para abrir e fechar a mão (não-

parética). Substitua outro comando 1-passo se as mãos não podem ser usadas. Dê 

créditos por tentativas de respostas limitadas pela fraqueza. Deve usar gestos para 

comunicar. 

0. obedece a ambos corretamente 

1. obedece a um corretamente 

2. ambos incorretamente 

 

2. Visão 

Apenas teste movimentos horizontais. Use manobras voluntárias ou reflexivas, mas 

não use testes calóricos.  

0. normal 
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1. paralisia parcial da visão (se o contemplar fixamente é anormal em ambos 

os olhos mas melhora com uma manobra oculocefálica, ou é anormal em 

apenas um olho) 

2 divergência forçada (se o paciente tem desvio forçado ou total contemplar 

fixamente de ambos os olhos que não responde a manobra oculocefálica) 

3. Campos visuais 

Teste todos os quatro quadrantes por confrontação (contando os dedos usando 1, 

2, ou 5 dedos). Pode usar ameaça visual se necessário.  Duplique a estimulação 

simultaneamente para visão e anote a presença ou ausência de extinção em 

resposta a questão 13 (negligência). 

0. nenhuma perda visual (ou cegueira monoocular sem déficit de campo 

visual no outro olho) 

1. hemianopsia parcial (ou quadrantanopsia) 

2. hemianopsia completa 

3. hemianopsia bilateral (ou para cegueira, incluindo cegueira cortical) 

 

4. Paresia Facial 

Peça ao paciente para sorrir e fechar os olhos. Pode usar gestos. Pontue simetria 

da careta para estímulos dolorosos em pacientes que não podem seguir comando.  

0. movimento normal 

1. paresia secundária (para prega nasolabial apagada ou sorriso 

assimétrico) 

2. paresia parcial (para total ou quase total paralisia da parte baixa da face) 

3. paralisia completa ( para ausência de movimento em ambos parte de cima 

(testa) e parte de baixo da face) 

 

5,6. Braço Motor Direito e Braço Motor Esquerdo 

Peça ao paciente para estender cada braço individualmente 45 graus se supino ou 

90 graus se sentado e segurar por 10 segundos completos. Deve usar gestos. 

0. nenhuma flutuação 

1. flutuar (se o braço baixar antes dos 10 segundos mas não bater na cama 

ou outro suporte) 
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2. algum esforço contra a gravidade (se o paciente levanta o braço mas não 

pode estendê-lo completamente, ou se o braço flutua até a cama outro 

suporte) 

3. nenhum esforço contra a gravidade 

4. nenhum movimento 

X. sem condições de exame (somente se o membro é amputado ou a junta 

testada é imobilizada) 

 

7,8. Perna Motor Direita e Perna Motor Esquerda 

Peça ao paciente para estender cada perna individualmente 30 graus em posição 

supino e segurar por 5 segundos completos. Deve usar gestos. 

0. nenhuma flutuação 

1. flutuar (se a perna baixar antes dos 5 segundos mas não bater na cama 

ou outro suporte) 

2. algum esforço contra a gravidade (se o paciente levanta a perna mas não 

pode estendê-la completamente, ou se a perna flutua até a cama outro 

suporte) 

3. nenhum esforço contra a gravidade 

4. nenhum movimento 

X. sem condições de exame (somente se o membro é amputado ou a junta 

testada é inarticulada) 

 

9. Membro Ataxia 

Teste com os olhos abertos. Peça ao paciente para executar manobras dedo-nariz-

dedo e calcanhar-joelho bilateralmente. Analise a ataxia somente se presente sem 

proporção de fraqueza. Não analise ataxia em pacientes que não pode 

compreender comandos ou que tenham membros paralisados. Em pacientes 

cegos, teste braços tocando o nariz de posição estendida.  

0. ausente 

1. presente em 1 membro 

2. presente em 2 ou mais membros 

X. sem condições de exame (somente se o membro é amputado ou a junta 

testada é imobilizada) 
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10. Sensorial 

Teste a sensibilidade usando uma “picada de alfinete” pode-se utilizar estímulos 

dolorosos se o paciente é obnubilado ou afásico. Somente analise sensação 

perdida que é devido ao derrame cerebral. Teste braços (não mãos), pernas, 

tronco e face. 

0. normal 

1. perda parcial (se o paciente sente a alfinetada no lado afetado ao um grau 

inferior que no lado não afetado ou se o paciente sente o toque mas não a 

alfinetada no lado afetado ou se o paciente faz movimentos 

propositadamente ao estímulo dolorosos) 

2. perda completa (se o paciente não está sendo ciente ao toque ou não 

responde ao estímulo doloroso (incluindo paciente em coma) ou que tenha 

perda sensorial bilateral) 

 

11. Melhor Linguagem 

Da escala, peça ao paciente para descrever o que está acontecendo na figura, dar 

nome aos itens e ler as palavras e frases. Se o paciente tem perda visual, coloque 

os objetos em suas mãos peça ao paciente para identificá-los. Peça ao paciente 

entubado ou disártrico para escrever. Também use informação sobre função de 

linguagem obtida em outras partes do exame. 

0. nenhuma afasia 

1. leve a moderada afasia (se o paciente é capaz de comunicar algo apesar 

de algumas anormalidades em fluência, nomeação, repetição ou obedecer a 

comandos) 

2. afasia severa (se a comunicação é fragmentada e requer muita 

interferência do paciente, perguntando e adivinhando) 

3. mudo (ou tem afasia global, ou está em coma) 

Escore do Componente 11: ______ 

12. Disartria 

Peça ao paciente para ler as palavras e frases do questionário. 

0. articulação normal 

1. leve a moderada disartria [se o paciente pronuncia indistintamente 

qualquer palavra mas pode ser entendido (mesmo com alguma dificuldade)] 
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2. incompreensível ou pior [se a fala está tão inarticulável que seja 

incompreensível (na ausência de ou sem proporção para qualquer afasia) ou 

é mudo devido a uma anartria] 

Desatenção 

Negligência é somente analisada se presente e então nunca é intestestável.   

0. nenhuma negligência X. sem condições de exame (somente se o paciente 

é entubado ou tem qualquer outra barreira física para falar) 

13. Negligência/ 

  

(para qualquer paciente que pareça atender em ambos os lados, mesmo 

que afásico) 

1. negligência parcial [se o paciente tem meia-desatenção ou extinção ao 

estímulo simultâneo bilateral a uma das seguintes modalidades: visual, 

espacial, tátil, audível, pessoal (incluindo negação da doença ou 

anosognosia)] 

2. negligência completa (se o paciente tem semi-atenção a mais de uma 

modalidade, não reconhece sua própria mão, ou se orienta somente de um 

lado do espaço) 

Escore do Componente 13: ______ 

Escore total da escala NIH Stroke (0-42): _____ 

QUESTIONÁRIO DA NIHSS 

-VOCÊ SABE COMO. 

-PÉS NO CHÃO. 

-CHEGUEI EM CASA DO TRABALHO. 

-PERTO DA MESA NA SALA DE JANTAR. 

-ELES OUVIRAM ELE FALAR NO RADIO ONTEM À NOITE. 

-MAMÃE  

-TECO-TECO 

-CINQUENTA-CINQUENTA 

- LABIRINTO 

-OBRIGADO 

-JOGADOR DE BEISEBOL 
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ANEXO B - ESCALA DE RANKIN MODIFICADA 

 

        ESCORE           CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Assintomático Regressão dos 

sintomas 

1 Sintomas leves Capaz de realizar 

suas tarefas e 

atividades habituais 

prévias 

2 Incapacidade leve Incapaz de realizar 

todas as suas 

atividades habituais 

prévias, mas capaz 

de realizar suas 

necesidades 

habituais sem ajuda 

3 Incapacidade 

moderada 

Requer alguma ajuda 

para realizar suas 

atividades, mas é 

capaz de andar sem 

ajuda  

4 Incapacidade 

moderada a grave 

Incapaz de andar e de 

realizar suas 

atividades sem ajuda 

5 Incapacidade grave Limitado a cama, 

incontinente, requer 

cuidados de 

enfermagem e 

atenção constantes  

6 Óbito  
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ANEXO C - ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (ESE) 

Qual a sua probabilidade ou chance de cochilar ou dormir nas seguintes 

situações, em oposição de apenas sentir-se cansado? Isso se refere ao seu modo 

usual de vida recentemente. Mesmo que isso não tenha acontecido recentemente, 

tente pensar em como essa situação tem afetado seu modo de vida. Use a escala 

e tente encontrar o número mais apropriado para cada situação. 

0 - nunca cochila 

1 - pequena chance de cochilar 

2 - chance razoável ou moderada de cochilar 

3 - chance alta ou razoavelmente provável que cochile 

Situações: 

(  ) Sentado e lendo 

(  ) Assistindo TV 

(  ) Sentado sem fazer nada em lugar público (cinema ou reunião) 

(  ) Como passageiro em um carro por uma hora sem interrupção 

(  ) Deitado a tarde quando as circunstâncias permitem 

(  ) Sentado e conversando com alguém 

(  ) Sentado logo depois do almoço e sem uso de álcool 

(  ) No carro, parado por alguns minutos no tráfego 
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ANEXO D - ESCALA MODIFICADA DE BARTHEL 
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