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Introducao: A obesidade é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Contudo, de
forma paradoxal, o índice de massa corporal (IMC) mais elevado tem sido associado com menor mortalidade e resultados mais
satisfatórios no tratamento de várias doenças crônicas e condições de saúde.

Objetivos: Analisar a relação entre o IMC com a independência funcional e o ganho funcional em pacientes com Acidente Vascular
Encefálico (AVE) durante um programa de neurorreabilitação.

Método: Trata-se de um estudo analítico e retrospectivo realizado no Centro de Neurorreabilitação SARAH Fortaleza. Participaram da
pesquisa pacientes com sequelas de AVE que possuíam no seu prontuário eletrônico as informações necessárias para o cálculo do IMC
na admissão para internação no programa de reabilitação neurológica no período de setembro de 2001 até dezembro 2015. Os pacientes
foram divididos em quatro grupos conforme a faixa de IMC (baixo peso, peso normal, sobrepeso e obeso). O nível de independência
funcional foi avaliado pela Medida de Independência Funcional (MIF) de admissão e o ganho funcional foi mensurado pela diferença
entre a MIF de alta e a MIF de admissão. Foi analisada a relação entre IMC, MIF de admissão, ganho funcional, tempo de internação,
idade e tempo de lesão. O estudo foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Rede Associação das Pioneiras
Sociais-DF / SARAH (CAAE: 53415116.1.0000.0022).

Resultados: O estudo envolveu 1247 pacientes. O programa de neurorreabilitação foi capaz de promover maior independência funcional
nos pacientes estudados (p <0,001). A MIF de admissão (p < 0,001) e o ganho funcional (p = 0,037) foram diferentes conforme a faixa de
IMC. Foi observada uma maior independência funcional nos pacientes com sobrepeso e obesos, e uma correlação positiva entre o IMC
com a MIF de admissão (p <0,001). Não foi encontrada correlação entre o IMC com o ganho funcional. Além disso, o grupo de pacientes
com baixo peso foi o que apresentou menor ganho funcional após o programa de neurorreabilitação.

Conclusão: O IMC mais elevado foi associado com maior nível de independência funcional, entretanto, este fator não influenciou no
ganho funcional após o programa de neurorreabilitação. Pacientes com baixo peso apresentaram pior desempenho funcional, sendo
necessário elaborar estratégias de reabilitação específicas para esta população para otimizarmos o programa de neurorreabilitação."
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