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Resumo 

MARTINS, K. M. Adaptação transcultural e propriedades psicométricas da 
Escala de Incapacidade Geral construída pelo método Rasch (Rasch-built 
Overall Disability Scale - RODS) o contexto Brasileiro. 2017. 142f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017.  
 
Introdução: Polineuropatias imunomediadas manifestam-se com sintomas motores 
proximais e/ou distais e/ou sensitivos distais para proximais. Objetivo: Realizar a 
tradução e adaptação transcultural da Escala de Incapacidade Geral construída pelo 
método Rasch para o português do Brasil. Métodos: O estudo foi realizado no 
Ambulatório de Doenças Neuromusculares no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, de acordo com as normas éticas internacionais. 
Consiste na tradução, adaptação cultural e validação da Escala. A versão final foi 
aplicada a grupo de 60 pacientes, 24 deles portadores da Síndrome de Guillain-
Barré (SGB), 31 com Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (PIDC) e 
cinco com Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado e Polineuropatia 
(MGUSP). Fez-se o reteste da escala entre duas a quatro semanas. Aplicaram-se as 
escalas: Avaliação de Qualidade de vida (Brasil SF-36), Índice de Barthel (BI), 
Medical Research Council (MRC-sumscore), Overall Disability Sum Score (ODSS), 
INCAT sensory sumscore (ISS), Avaliação da força de preensão em mãos, utilizando 
dinamômetro (Martin Vigorímetro) e Escala de Incapacidade Geral (R-ODS=R-EIG). 
Resultados: Avaliados 60 pacientes (40%, SGB; 52% PIDC; e 8% (MGUSP), com 
idade média de 53,05 anos (dp=14,35, IC 95% 18 a 78 anos), sendo 43% mulheres. 
Analisaram-se os resultados globalmente, sem divisão por grupos e faixas etárias. 
Verificou-se a consistência interna pelo coeficiente alfa de Cronbach, considerada 
excelente (0,76). A estabilidade temporal foi avaliada pelo coeficiente de correlação 
de Spearman (r=0,98, p<0,98). Correlações entre as variáveis que compõem a R-
ODS: entre os itens, variaram de 0,40 a 0,90 (p<0,01).  Itens:  I, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
17, 19, 20 e 22 tiveram correlação forte (r>0,7, p<0,001). Em geral, os padrões de 
correlação mantiveram-se em todos os itens. Correlação entre R-ODS e as variáveis 
da SF-36 foi alta com a medida de capacidade funcional da SF-36 (p=0.89 p<0,05); 
moderada, com as medidas de saúde física e o total da SF-36, respectivamente 
(p=0,65 p<0,05). Considerando-se os itens presentes na R-ODS, a capacidade 
funcional na SF-36 mostrou-se a variável mais relacionada à R-ODS. O Índice de 
Barthel (avaliador da independência funcional) foi a medida de maior correlação com 
a R-ODS p=0,87 p<0,05). MRC mostrou correlação moderada (p=0,65 p<0,05). No 
estudo com grupos clínicos, as variáveis que exerceram influências significativas 
foram: diagnóstico principal e tempo de evolução da doença (p=0,009) (p<0,01) nos 
escores dos grupos. Isto significa que o diagnóstico exerceu influência significativa 
nos escores R-ODS (F=5,19; p=0,008). Além disso, todas as demais medidas 
clínicas apresentaram diferenças significativas (p<0,01) entre os grupos SGB, PIDC 
e MGUSP. Pacientes com PIDC e MGUSP obtiveram pontuações menores na R-
ODS e em outras medidas, o que indica pior qualidade de vida e capacidade 
funcional mais comprometida do que no grupo SGB. Além disso, a curva ROC 
(AUC=0,79, IC: 0,65- 0,92, p<0,001) sugere que o modelo é capaz de predizer, com 
precisão, o valor de resposta da observação. Conclusão: A R-EIG mostrou-se 
válida para o português do Brasil, provou ser um instrumento confiável, de fácil 
aplicação e altamente reprodutível. 
 
Palavras-chave: Adaptação Transcultural; Validação; Confiabilidade; Neuropatias 
Periféricas imunomediadas. 
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Abstract 

MARTINS, K. M. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the 
Rasch-built Overall Disability Scale (R-ODS). 2017. 142f. Thesis (Doctorate). 
Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Introduction: Immune-mediated polyneuropathies arise with distal and/or proximal 
motor symptoms and/or proximal-distal sensory symptoms. Objective: To fulfill the 
translation and cross-cultural adaptation of the Rasch-built Overall Disability Scale in 
Brazil. Methods: The study was carried out at the Neuromuscular Disease 
Outpatient Clinic at Hospital das Clínicas, according to international ethics 
regulations. It consists of translation, cultural adaptation and validation in accordance 
with international guidelines. The final version was applied to 60 patients, 24 of whom 
were Guillain-Barré Symdrome patients (GBS), 31 suffered from Chronic 
Inflammatory Demyelinating Polineuropathy (CIDP) and 5 had Monoclonal 
Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS). The scale was retested within 
2-4 weeks. The following scales were applied: Life Quality Evaluation (Brazil SF-36), 
Barthel Index (BI), Medical Research Council (MRC-sumscore), Overall Disability 
sumscore (ODSS), INCAT sensory sumscore (ISS), Martin Vigorimeter grip strength 
and Rasch-built Overall Disability Scale (R-ODS). Results: 60 patients (40% GBS; 
52% CIDP; and 8% (MGUSP), average age 53,05 (dp= 14,35, IC 95% 18 to 78 year-
olds), 43% women. The results were analyzed globally, without group or age group 
divisions. The internal consistency verified by Cronbach’s alpha coefficient was 
excellent (0,76), the temporal stability was (r=0,98, p<0,98), Spearman’s correlation 
coefficient. Correlations among the variables which compose R-ODS: among the 
items varied from 0,40 to 0,90 (p<0,01). Items I,3,5,6,9,10,11,13,17,19,20 and 22 had 
strong correlation (r>0,7, p<0,001). In general the standards of correlation remained 
the same in all the items. Correlation between R-ODS and the SF-36 variables: high 
with SF-36 functional capacity measurement (p=0.89 p<0,05), moderate with physical 
health measurements, and SF-36 total, respectively (p=0,65 p<0,05). Considering the 
items featuring in R-ODS, the SF-36 functional capacity proved to be the variable 
most closely related to R-ODS. The Barthel Index (which evaluates functional 
independence) was the measurement with the biggest correlation with R-ODS 
(p=0,87; p<0,05). MRC moderate correlation (p=0,65 p<0,05). In the study with clinic 
groups the variables which exerted significant influence were: main diagnosis and 
time of disease evolution (p=0,009; p<0,01) in the group scores. This means that the 
diagnosis exerted a meaningful difference in R-ODS scores (F=5,19; p=0,008). 
Furthermore all the other clinic measurements presented significant differences 
(p<0,01), among groups and MGUSP scored less on R-ODS and on other 
measurements showing a worse quality of life and a more committed functional 
capacity than in the GBS group. Moreover the ROC curve (AUC= 0,79, CI :0,65-0,92; 
p<0,001) suggests that the model is able to predict the value of the observation 
answer precisely. Conclusions: The Rasch-built Overall Disability Scale (R-ODS) 
proved to be valid for Brazilian Portuguese, and also a reliable tool, easily applicable 
and highly replicable. 
 
Key Words: Immune-mediated Peripheral neuropaties. Translation. Cross-cultural 
Adaptation and validation.  
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As neuropatias periféricas, notadamente o grupo das imunomediadas, 

usualmente cursam com comprometimento motor e/ou sensitivo em graus e 

localizações variáveis e resultam em perda da capacidade para a realização de 

atividades da vida diária e desempenho de funções sociais, com prejuízos na 

expectativa da qualidade de vida. A escolha de medidas de prognóstico para avaliar 

a eficácia de uma intervenção terapêutica é fundamental para os desenhos dos 

trabalhos randomizados nesta área. Entretanto, as escolhas não devem se basear 

apenas nos objetivos da pesquisa proposta, mas considerar um compromisso maior 

para com a utilização científica dessas medidas (VAN NES; FABER; MERKIES, 

2008).  

Com o aumento da demanda por acurácia, faz-se necessária uma adequada 

seleção das medidas clínicas de prognóstico para assegurar a sua simplicidade, 

comunicabilidade, validade, confiabilidade e responsividade (HOBART; LAMPING; 

THOMPSON, 1996; VAN NES; FABER; MERKIES, 2008). Além disso, as medidas 

de prognóstico devem ser construídas para contemplar os diversos níveis previstos 

na classificação internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o conceito 

de qualidade de vida, aspectos considerados cardinais nas avaliações dessas 

medidas (AARONSON, 1988; WHO, 1980, 2001).  

O manejo das doenças crônicas no decorrer da vida tem recebido atenção 

especial. Após revisão em 2001, incluíram-se à Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS, notadamente à relação entre 

os vários níveis de prognósticos sob uma perspectiva multidimensional, as possíveis 

influências ambientais e os fatores pessoais nas condições de saúde. A CIF divide-

se em duas partes: a primeira reconhece dois componentes principais de 

funcionalidade e incapacidade – um de prejuízo, que compreende função, estrutura 

física e participação nas atividades, e outro que provê um completo domínio local 

para aspectos da funcionalidade social diária. Na segunda parte, é destacado o 

impacto dos fatores pessoais e ambientais. A CIF funciona como uma moldura 

conceitual para reunir aspectos e consequências fisiológicas, pessoais e questões 

sociais relacionadas à condição de saúde (WHO, 2001). 
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Outro aspecto a ser considerado é o conceito de qualidade de vida 

(AARONSON, 1988), definido como discrepância entre o real e melhoras esperadas 

em consequência de sua doença. Quatro dimensões são recomendadas para 

acessar qualidade de vida: física, funcional, psicológica e saúde social. A dimensão 

da saúde física refere-se à doença e ao tratamento dos sintomas a ela relacionados. 

Saúde funcional compreende cuidar-se, mobilidade e nível de atividade física, bem 

como capacidade de desempenhar suas funções na família e no trabalho. Funções 

cognitivas, estado emocional, percepções gerais da saúde, bem-estar, satisfação 

com a vida e felicidade constituem os componentes centrais do domínio da saúde 

psicológica. Já a funcionalidade social inclui julgamento qualitativo e quantitativo dos 

aspectos e contatos sociais e suas interações (AARONSON, 1988). 

Para avaliar todos esses quesitos, pesquisadores buscaram construir uma 

escala capaz de capturar limitações nas atividades da vida diária e na participação 

social entre portadores da síndrome de Guillain-Barré (SGB), de polineuropatia 

inflamatória desmielinizante crônica (PIDC) e gamopatia monoclonal de significado 

indeterminado com polineuropatia (MGUSP) (VAN NES et al., 2011). As escalas 

para medidas de incapacidades nessas doenças foram construídas com base na 

Teoria Clássica dos Testes (TCT). Nessas escalas, os pacientes são solicitados a 

completar todos os itens, embora vários possam ser irrelevantes para seus 

respectivos níveis de habilidade. A escolha da tecnologia Rasch fundamentou-se no 

fato de a probabilidade da pessoa ser capaz de completar um item depender apenas 

da dificuldade nele presente e do nível de habilidade da pessoa (VAN NES et al., 

2011). Essas escalas de incapacidade medem o mesmo constructo de saúde, 

equiparadas de maneira linear, o que permite otimitizar estudos de comparações, 

meta-análises e revisões sistemáticas (TENNANT; CONAGHAN, 2007).  

 

1.1 O Instrumento 

 

A Escala de Incapacidade Geral, construída pelo método Rasch-built Overall 

Disability Scale (R-ODS), continha, em sua versão preliminar, 146 itens de 

atividades e participações e foi elaborada com base na CIF. Os autores 

selecionaram os itens desta classificação com relevância para pacientes portadores 
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de polineuropatias baseados nos conhecimentos de suas características clínicas. 

Esforços foram envidados para que todos os itens fossem descritos de maneira 

clara, simples, concisa.  

Também foram realizadas revisões sistemáticas que incluiram um período de 

quatro décadas, em bancos de dados (Medline, Embase) a respeito de escalas com 

níveis de atividades e participações de pacientes com algum tipo de polineuropatia, 

por meio das seguintes palavras-chave de busca: SGB, PIDC, adquirida/idiopática 

(poli)(radículo) neuropatia, polineurite, gamopatia, autoimune, paraproteí(a)emia, 

MGUSP, escala de incapacidade, limitação de atividade e incapacidade física, sendo 

todas as publicações na língua inglesa. Quatro expertises em neuromuscular 

avaliaram os itens selecionados e excluíram aqueles que apresentavam insuficiência 

de face e de validade de conteúdo. Em seguida, os pacientes receberam a versão 

preliminar da R-ODS e a Overall Disability Sum Score (ODSS), acompanhadas de 

instruções via e-mail (MERKIES, et al., 2002). Cada item possui três opções de 

respostas: (0) “Impossível de realizar”, (1)” Possível com esforço” (se o paciente 

necessita de ajuda ou utiliza algum dispositivo); e (2)” Fácil de realizar”. Se um item 

não fosse aplicável ao paciente, ele era orientado a respondê-lo com a opção “Não 

se aplica”, a qual não gerava pontuação.  

Esta escala foi aplicada em dois momentos (com intervalos de duas a quatro 

semanas), para o estudo de confiabilidade (teste-reteste), em amostra de 294 

pacientes diagnosticados com SGB (174), PIDC (80) e MGUSP (40). Foram 

incluídos pacientes que se autodeclararam estáveis há mais de dois meses antes do 

ingresso no estudo. Os dados foram analisados pelo modelo de mensuração 

unidimensional Rasch (RUMM 2020), proposto pelo matemático de mesmo nome. 

Fez-se a análise Rasch com modelo de crédito parcial, e as demais com Stata 10.0 

para Windows XP. Ajustou-se o valor de p por meio de análise baseada em testes 

de correções múltiplas de Bonferroni (BLAND; ALTIMAN, 1995). 

O modelo da R-ODS foi, então, construído com uma escala composta por 24 

itens que atenderam a todos os quesitos exigidos pela metodologia utilizada (VAN 

NES et al., 2011). Os itens “ler um jornal/livro” e “comer” foram os dois considerados 

de maior facilidade e “permanecer em pé por horas” e” correr”, os mais difíceis.  
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Obteve-se a validação externa do constructo pela correlação com a Overall 

Dysability sum Score (ODSS). Aplicou-se o Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(CCI) após análise de regressão quantil. Os autores utilizaram como guias duas 

questões idênticas nas escalas: “girar a chave na fechadura” e “vestir a parte 

superior do corpo”, a fim de situar ambas as medidas e todos os pacientes na 

mesma linearidade. O CCI entre a R-ODS final e a ODSS foi 0.85, o que indica boa 

validação externa do constructo. Além disto, a população examinada demonstrou 

efeito-teto de 5.8% na R-ODS final versus 19.4% na ODSS ordinal (teste T student p 

< 0.001). Dificuldades nos itens da ODSS variaram de -1.869 a 1.336 logits (span de 

3.205 logits). Em contraste, a R-ODS final demonstrou maior alcance de dificuldades 

de itens (span de 8.750 logits). Determinou-se a confiabilidade interna pelo Índice de 

Separação de Pessoas (ISP), o qual, em geral, é considerado aceitável acima de 

0.7, indicando a habilidade de identificar pelo menos dois grupos de pacientes 

(FISHER, 1992). A confiabilidade interna manteve-se boa, indicada pelo ISP de 0.97 

para a R-ODS final. Além disso, estudos de confiabilidade teste-reteste foram 

realizados para investigar se a hierarquia da dificuldade do item e a localização eram 

consistentes ao longo do tempo (WRIGHT; STONE, 1979). A confiabilidade foi 

medida pelo cálculo do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), utilizando efeito 

randômico em um sentido para análise do modelo de variância para o grupo de 

comparação. A confiabilidade do teste-reteste também foi boa: a localização 

hierarquia de item e de paciente, ficou situada com Intervalo de Confiança (IC) de 

95%, o que denota boa variância. 

A R-ODS é uma escala linearmente pesada que captura limitações nas 

atividades e participações sociais. Comparada com a ODSS, possibilita maior 

alcance de dificuldades de itens, os quais são melhores direcionados a pacientes 

com diferentes níveis de habilidades.  
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1.2 Polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda - síndrome de Guillain-
Barré (SGB) 

 

A síndrome de Guillain-Barré compreende várias entidades clínicas. O 

epônimo deriva da descrição, em 1916, de Georges Guillain, Jean Alexandre Barré e 

André Strohl, sobre dois soldados que apresentaram quadro de paralisia aguda 

seguida de recuperação espontânea, sendo que o último autor realizou os registros 

eletrofisiológicos (HUGHES, CORNBLATH, 2005; HUGES, CORNBLATH; 

WILLISON, 2016; ROPPER, 1992; VAN DOORN; RUTS; JACOBS, 2008; VAN 

DOOR, 2013). Compartilham características clínicas em comum: quadro agudo, 

subagudo, manifestações motoras e sensitivas, sobretudo motoras, antecedentes 

infecciosos, curso monofásico com picos de déficits entre duas e quatro semanas, 

provável mecanismo imunomediado e dissociação albumino-citológica no exame de 

líquor. Vários subtipos da SGB são definidos com base em achados clínicos, 

patológicos, fisiopatológicos e laboratoriais. Apresentam predomínio desmielinizante 

polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda (PIDA) e predomínio axonal 

neuropatia axonal motora aguda e neuropatia axonal sensitivo-motora aguda (NAMA 

e NASMA). Ocorrem manifestações motora e sensitiva (NASMA, PIDA) ou sintomas 

motores predominantes (NAMA). Quadros com manifestações clínicas pouco 

frequentes: variante faringo-cérvico-braquial, síndrome de Miller Fischer, forma 

atáxica-sensitiva (HERSKOVITZ; SCELSA; SCHAUMBURG, 2010) 

 

1.2.1 Características clínicas 

 

1.2.1.1 Epidemiologia 

 

Trata-se da causa mais comum de paralisia aguda em todo o mundo, 

entretanto sua incidência varia de 0.89 a 1.89 por 100.000 pessoas-ano, embora se 

observe aumento de 20% a cada 10 anos após a primeira década de vida (YUKI, 

HARTUNG, 2012). É mais comum em homens do que mulheres, sendo o risco 

relativo 1.78 (95% o IC, 1.36-2.33) vezes maior entre indivíduos do sexo masculino. 

No Brasil, na série estudada, foi de 0.4 para 100.000 habitantes (ROCHA et al., 

2004). Frequências mais altas, 2.5 por 100.000 pessoas-ano, foram relatadas em 
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Curaçao e Bangladesh, no período de 1987 a 1999, (SEJVAR et al., 2011; VAN 

KONINGSVELD et al., 2001). A incidência da SGB nos estudos tem-se mantido 

constante ao longo do tempo, entretanto, flutuações sazonais ocasionalmente são 

encontradas, como nos estudos supracitados e também na China, em que se 

identificou aumento no tipo axonal, variante motora da SGB, durante o verão de 

1991 e 1992, em área rural (McKHANN et al., 1991). Na Suíça, a taxa de incidência 

anual manteve-se estável no período de 1978 a 1993 (JIANG, et al., 1997). Em outro 

estudo com população de uma cidade dos Estados Unidos, a taxa era de 1.2 para 

100.000 entre 1935 a 1978, e de 2.4 de 1970 a 1980 (BEGHI et al., 1985). Em 

Ferrara, na Itália, foram registradas taxas de 1.09 entre 1981-1983 e de 2.7 entre 

1980-1990 (GOVONI et al., 1999). Essa aparente elevação nas taxas expressa o 

real aumento no acerto do diagnóstico. 

Dois terços dos casos são precedidos por sintomas do trato respiratório 

superior ou diarreia. O agente infeccioso mais frequentemente identificado associado 

com a síndrome de Guillain-Barré é o Campilobacter jejuni, ao qual foram atribuídos 

30% das infecções (POROPATICH; WALKER; BLACK, 2010). Já o cytomegalovirus 

foi identificado em 10% dos casos. 

Estimou-se a incidência da síndrome em 0.25 a 0.65 para 1000 casos de 

infecções por C.jejuni e de 0.6 a 2.2 por 1000 casos naquelas causadas pelo 

cytomegalovirus. Outros agentes infecciosos com relação bem definida com a 

síndrome GBS são o vírus Epstein-Barr, Micoplasma pneumoniae e Varicela zoster 

(HADDEN et al., 2001; HIGARA, 2005; JACOBS et al., 1998; KANG; SHEU; LIN, 

2010).  

Nos Estados Unidos, em 1976, durante uma imunização em massa contra 

A/New Jersey/1976/H1N1, conhecida como “gripe suína”, as pessoas que 

receberam a vacina apresentaram risco aumentado de desenvolver SGB, o que 

levou à conclusão que a taxa de casos atribuídos à vacina variava de 0.49-0.59 para 

100.000 adultos vacinados, em um período de 6 a 8 semanas (LANGMUIR et al, 

1984). Outro momento sazonal na aplicação de vacinas contra influenza não foi 

associado ao mesmo risco: durante a pandemia influenza A (H1N1), surto ocorrido 

em 2009, houve grande receio de que a vacinação contra H1N1 desencadeasse 

casos de SGB, o que não ocorreu (DIELEMAN et al., 2011). Atualmente, observam-
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se pequenas epidemias associadas a doenças infecciosas, com o vírus Zika, na 

Polinésia Francesa em 2013 e 2014 (CAO-LORMEAU et al, 2016), e na América do 

Sul, em 2015 e 2016 (DOS SANTOS et al., 2016). Os quarenta e dois casos 

registrados na Polinésia Francesa foram mais significativos em ter anticorpos contra 

o Zika vírus do que os controles contemporâneos admitidos no hospital com doenças 

não febris.  

As características dos achados neurofisiológicos foram interpretadas como 

sendo compatíveis com NAMA, embora a revisão dos dados publicados sugerisse 

que muitos casos haviam sido, de fato, PIDA, com base na presença de latências 

motoras distais prolongadas. O fenótipo de PIDA assemelha-se à experiência do 

Zika vírus associado à SGB na Colômbia. Embora anticorpos contra os glicolipídeos 

estivessem presentes em alguns pacientes da Polinésia Francesa, não havia 

qualquer anticorpo contra gangliosídeos GM1 e GD1a previamente associado com 

Campilobacter Jejuni e NAMA, aspecto que sugere fisiopatologia distinta entre SGB 

pós-Zika na Polinésia Francesa e NAMA típico (HUGHES; CORNBLATH; 

WILLISON, 2016). 

A proporção de pacientes com SGB que apresentam a forma PIDA e NAMA 

varia largamente no mundo.  PIDA é o tipo predominante (60-80% dos pacientes) na 

América do Norte e Europa (HUGHES; CORNBLAT, 2005; VAN DOORN; RUTS; 

JACOBS, 2008). No Reino Unido e na Espanha, a frequência da forma de 

neuropatia axonal motora aguda é de 6-7%. Na Ásia, América Central e do Sul 

chega a 30-65% (DIAS-TOSTA; KUCKELHAUS, 2002; HART et al., 1994; HIGARA 

et al., 2005; KUWABARA; YUKI, 2013; OLIVE et al., 1997). 

A diversidade geográfica é provavelmente atribuível a diferentes exposições a 

determinados tipos de infecções, as quais, possivelmente em combinação com 

distintas suscetibilidades genéticas, poderiam gerar vários polimorfismos genéticos 

entre indivíduos ou grupos de pessoas que residem em diferentes áreas do mundo 

(VAN DEN BERG et al., 2014). 
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1.2.1.2 Diagnóstico  

 

Os primeiros sintomas da SGB são parestesias finas em pontas dos 

pododáctilos e quirodactilos, seguidas de fraqueza em membros inferiores, com 

dificuldade para caminhar e subir escadas. Há, ainda, fraqueza variável em braços, 

face e orofaringe, seguida de parestesias. Fraqueza apresenta padrão ascendente 

até coxas e braços em poucos dias. Ocasionalmente pode haver fraqueza distal com 

pé caído e fraqueza em mão. Dores são comuns e podem acometer membros 

inferiores em território dos nervos ciáticos e em músculos das coxas. A principal 

característica é a progressão bilateral, relativamente simétrica, com evolução 

variável de horas até 28 dias antes de atingir um plateau. Nos casos severos, pode 

afetar os músculos do tórax, movimentos oculares e deglutição (ROPPER, 1992). Os 

pacientes tipicamente apresentam hiporreflexia ou arreflexia generalizada. História 

prévia de infecção de vias aéreas superiores ou diarreia no período de três dias a 

seis semanas antes do início dos sintomas também são comuns.  

O diagnóstico diferencial é amplo e deve ser cuidadosamente investigado, 

clínica e laboratorialmente, em níveis anatômicos (medula espinhal, cauda equina, 

junção neuromuscular ou músculos). Parestesias distais aumentam a possibilidade 

da SGB. Se não houver envolvimento sensitivo, devem ser cogitados distúrbio 

eletrolítico, miastenia gravis, poliomielite, botulismo ou miopatia aguda. Hipocalemia 

apresenta semelhanças com SGB, mas é frequentemente esquecida. Na miopatia 

aguda, os níveis de creatinaquinase estão elevados, mas os reflexos preservados. 

Se a paralisia se desenvolver de forma abrupta, com retenção urinária proeminente, 

exames de imagem serão úteis para descartar compressões (YUKI; HARTUNG, 

2012). 

Em 70% dos pacientes, estarão presentes sintomas disautonômicos, tais 

como taquicardia, retenção urinária, hipertensão oscilando com hipotensão, 

hipotensão ortostática, bradicardia, outras arritimias, íleo e perda da transpiração, 

ocasionalmente associados com morte súbita (ZOCHODNE, 1994) 

Estudos de condução nervosa auxiliam no diagnóstico, pois fornecem dados 

que confirmam a presença, o padrão e a severidade da neuropatia. Constituem as 

anormalidades mais precoces: prolongamento ou ausências de ondas F e ausência 
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dos reflexos H, indicando desmielinização das raízes nervosas (GORDON; 

WILBOURN, 2001; KIMURA, 1978). Aumento da latência distal e bloqueios de 

condução com dispersão temporal da resposta motora. Lentificação significativa das 

velocidades de condução dos nervos geralmente é observada até a terceira ou 

quarta semana (ALBERS; DONOFRIO; McGONAGLE, 1985). Estudos sobre a 

condução de nervos sensitivos revelam ausência de respostas ou lentificação das 

velocidades de condução. Nos primeiros dias após o início da fraqueza, alguns 

pacientes com PIDA apresentam padrão nomal de resposta do nervo sural enquanto 

o componente sensitivo dos nervos ulnar e mediano é afetado (DERSKEN et al., 

2014; GORSON; WILBOURN, 2001; MURRAY; WADE, 1980). Esses estudos são 

essenciais para pesquisas, dada a especificidade dos critérios na categorização do 

diagnóstico. 

Punção lombar usualmente é realizada em pacientes com suspeita da SGB, 

primariamente para descartar outras doenças infecciosas, tais como doença de 

Lyme, ou condições malignas como linfoma. A descrição clássica da dissociação 

albumino-citológica está presente em apenas 50% dos pacientes com SGB na 

primeira semana da doença, embora alcance 75% na terceira semana. Pacientes 

portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida podem apresentar pleocitose 

(YUKI; HARTUNG, 2012). 

O Comitê do Instituto Nacional Americano de Neurologia e Distúrbios da 

Comunicação e AVC propôs um critério para pesquisa que inclui características 

clínicas de fraqueza progressiva em membros e perda dos reflexos tendinosos como 

suporte para dados eletrodiagnósticos (ASBURY et al., 1978). Embora a medida seja 

útil na prática clínica (ASBURY; CORNBLATH, 1990), a aceitação nas formas 

variantes frustas tornou complicada a aplicação de tais critérios. Mais recentemente, 

a Organização Brighton publicou um consenso de critérios diagnósticos para SGB e 

SMF para uso em estudos epidemiológicos (SEJVAR et al., 2011), o qual inclui: 

critérios clínicos, neurofisiológicos e do exame do líquor e exclui outras causas. No 

entanto, a possiblidade de alterações neurofisiológicas leves e do líquor estar 

frequentemente normal, especialmente na primeira semana da doença, prejudicou 

sua utilização na prática clínica.  
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Estudo retrospectivo com amostra de 335 adultos no Nordeste Europeu, em 

trials e estudos observacionais, identificou que apenas 61% dos participantes 

preenchiam todos os critérios e 94% apenas os critérios clínicos e neurofisiológicos 

ou do líquor cefaloraquidiano (FOKKE et al., 2014). Portanto, na ausência de um 

marcador biológico, o diagnóstico continuará dependendo do reconhecimento das 

características do quadro clínico e exclusão de outras causas (HUGHES; 

CORNBLATH; WILLISON, 2016). 

 

1.2.1.3 Anatomopatologia dos nervos periféricos 

 
Com base em estudos clássicos, a síndrome de Guilain-Barré é uma 

neuropatia periférica, inflamatória, com linfócitos e macrófagos em torno dos vasos 

endoneurais, causando desmielinização subjacente. Infiltrados bem estabelecidos 

surgem poucos dias após o início da doença e espalham-se no curso de semanas, 

com aumento da atividade dos macrófagos. 

Obteve-se o modelo animal da neurite alérgica experimental por meio da de 

injeção de tecido nervoso periférico, evidenciando-se quadro de infiltrado com 

linfócitos e histiócitos em nervos periféricos e raízes dorsais dos gânglios. A 

aparência histológica permite considerar a SGB como sinônimo de polineuropatia 

inflamatória desmielinizante (ARNASON, 1984; ASBURY; ARNASON; ADAMS, 

1969; WAKSMAN; ADAMS, 1955). 

Feasby et al. (1986) relataram, em série de casos com cinco pacientes, um 

deles com autopsia, que as alterações predominantes eram de degeneração axonal. 

No período de 1991 a 1993, McKhann et al. (1991) observaram, em investigação 

sobre casos de epidemia de SGB no Norte da China, que, clinicamente, havia 

predomínio de manifestações motoras e que os estudos de eletroneuromiografia 

evidenciavam redução dos potenciais de ações compostos  sem lentificação da 

condução nervosa resultando em patologia axonal. Decorridos alguns anos, estudos 

de autopsia conferiram suporte material a essas conclusões, pois validaram o 

conceito de neuropatia axonal motora aguda (NAMA) (GRIFFIN et al., 1995). 

Resultados de outras investigações auxiliaram na compreensão do processo 

fisiopatológico da neuropatia. Deposição do complemento, o qual se supõe que 

preceda a vesiculação da mielina, pode ser visualizada por meio de imuno-
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histoquímica (HARTUNG; TOYKA, 1990). Antígenos dos componentes dos 

complementos C3d, C5b-9 e C9neo estão presentes na superfície externa das 

células de Schwann (HAFER-MACKO et al., 1996). Alterações vesiculares da 

mielina são acompanhadas pelo processo de entrada de macrófagos na lâmina 

basal que remove a lamela de mielina. Células T CD4+ e CD8+ estão 

caracteristicamente presentes (KHALILI- SHIRAZI et al., 1998). Em casos severos, 

pode haver redução na densidade das fibras mielinizadas e degeneração axonal, 

com mínimo infiltrado inflamatório (BERCIANO et al., 2000). 

 

1.2.1.4 Patogênese 

 

A síndrome de Guillain-Barré é concebida como doença autoimune, reativa e 

autolimitada, desencadeada por infecção viral ou bacteriana em pelo menos dois 

terços dos casos, dos quais pelo menos 50% são causados pelo Campilobacter 

jejuni. Entretanto, apesar da forte associação com este agente patógeno, sabe-se 

que o risco de desenvolver um quadro pós-infeccioso severo é muito pequeno: 

apenas um em cada 1000-5000 pacientes com quadro de enterite pelo 

Campilobacter jejuni (CJ) irá desenvolver a SGB nos dois meses subsequentes. Este 

fato explica porque a SGB ocorre de maneira esporádica, embora surtos sejam 

relatados (JACKSON et al., 2014).  

Não se sabe se o estímulo antigênico em NAMA é diverso daqueles com 

PIDA ou se as diferenças de fato refletem fatores imunológicos dos seus 

hospedeiros (ADAMS et al., 1993). O alvo do antígeno também é indefinido. 

Possivelmente, entre os possíveis alvos, estão: axônio motor, terminação nervosa de 

nervo motor e neurônio motor (HAFER-MACKO et al., 1994). A rápida recuperação 

sugere bloqueio fisiológico e envolvimento de terminações nervosas motoras. Nos 

casos severos, há evidências patológicas de macrófagos periaxonal, provavelmente 

envolvidos na patogênese. A associação de anticorpos GM1 e GD1a com NAMA e 

infecção por CJ aumenta a possibilidade de mimetismo molecular entre o antígeno 

axonal e o agente infeccioso. Anticorpos GD1a podem estar envolvidos com axônio 

motor porque GD1a está presente nos nodos de Ranvier e nas terminações 

nervosas, e estas estruturas são diferentes nas fibras motoras e sensitivas 
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(LUGARESI et al., 1997). Há fraca evidência de mimetismo molecular entre 

Haemophilus influenzae e GM1, bem como entre Micoplasma pneumonie, em 

pacientes com NAMA (MORI et al., 1999; SUSUKI et al., 2004b). Anticorpos GD1a 

de pacientes com NAMA podem estar junto das terminações nervosas motoras, mas 

não das sensitivas, em nodos de Ranvier (DE ANGELIS et al., 2001).  

Gangliosídeos de cérebro bovino foram injetados em coelhos que 

desenvolveram paralisia flácida em membros, depósitos de IgG em raízes nervosas, 

infiltrado periaxonal de macrófagos e discreta degeneração, semelhante ao processo 

de degeneração Walleriana (SUSUKI et al., 2003, 2004a). Outros estudos 

encontraram em macacos modelo de polineuropatia aguda axonal leve, quando 

gangliosídeos foram transferidos passivamente pela implantação de hibridoma. 

Contudo, isto não ocorreu mediante a administração sistêmica, apesar de os níveis 

sorológicos do gangliosídeo serem semelhantes. Os investigadores sugeriram que o 

hibridoma poderia causar ruptura na barreira hematoencefálica. Tratamento com 

IVIG no rato reduz fraqueza e degeneração axonal (YUKI et al., 2004). 

 

Anticorpos antigangliosídeos 

Gangliosídeos, os quais são compostos por um ceramida ligado a um ou mais 

açucares (hexoses), contêm o ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico) ligado a um 

oligossacarídeo central. São importantes componentes dos nervos periféricos.  

Há quatro gangliosídeos: GM1, GD1a, GT1a e GQ1b, os quais se diferem em 

relação ao número e à posição dos seus ácidos siálicos, de modo que M, D, T e Q 

representam mono, di-, tri- e grupos quadri-sialosil. Autoanticorpos IgG para GM1 e 

GD1a são associados à neuropatia axonal motora aguda, sendo mais ou menos 

extensivos os subtipos neuropatia axonal sensitivo-motora aguda e neuropatia 

axonal motora aguda com bloqueio de condução, respectivamente, mas não com 

polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda (PIDA) (CAPASSO et al, 2003, 

2011; SEKIGUCHI et al., 2012). Nervos sensitivos e motores expressam 

quantidades similares de GM1 e GD1a, mas suas expressões nos vários tecidos 

podem diferir, o que poderia explicar a lesão axonal preferencialmente observada na 

neuropatia axonal motora aguda (LOPEZ et al., 2010). 
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Em algumas situações, anticorpos contra complexos consistem em dois 

diferentes gangliosídeos, mais que um anticorpo contra um gangliosídeo, 

desenvolvem-se em pacientes com SGB, sugerindo reconhecimento específico da 

nova conformação epitope formada por esses glicolipídeos (KUSUNOKI; KAIDA, 

2011).  

Na forma desmielinizante pura da doença, o alvo molecular permanece 

desconhecido e, apesar da diferenciação nos subtipos, o tratamento é semelhante. 

O prognóstico é pior e o curso mais protraído, além de apresentar incapacidades por 

períodos mais longos na forma axonal (WIJDICKS; KLEIN, 2017). 

 

1.2.1.5 Tratamento 

 

O tratamento para SGB associa atendimento multidisciplinar de cuidados 

médicos de suporte e imunoterapia. A imunoterapia geralmente é iniciada nos 

pacientes que, na Escala de Incapacidades para SGB, alcançam pontuação ≥3, ou 

seja, que necessitam de ajuda para deambular por 10 metros em espaço sem 

obstáculos (HUGHES et al., 2007; VAN DOORN; RUTS; JACOBS; 2008). 

Plasmaférese (PE) e Imunoglobulina Humana Endovenosa (IVIG) possuem efeitos 

imunomoduladores diversos. Acredita-se que a PE remova anticorpos circulantes, 

complementos e modificadores de respostas em solução biológica. O preciso 

mecanismo de ação para IVIG na SGB é desconhecido: pode inibir tanto a ativação 

mediada por Fc de células imunes, fixando anticorpos antigangliosídeos aos seus 

alvos neurais, quanto a ativação local do complemento (DALAKAS, 2004; HUGHES; 

SWAN; VAN DOORN, 2014). Glicosilação sérica de IgG Fc em pacientes com SGB 

parece estar associada à severidade da doença e pode influenciar efeitos 

imunomoduladores de IVIg (FOKKINK et al., 2014). 

Infere-se também que a PE remova anticorpos neurotóxicos, fatores de 

complemento e outros mediadores humorais da inflamação (HUGHES et al., 2007; 

RAPHAËL et al., 2012). Plasmaférese é um processo benéfico quando realizado nas 

primeiras quatro semanas de início da fraqueza nos pacientes incapazes de 

caminhar sem ajuda (Escala de Incapacidade para SGB ≥3), mas o melhor efeito é 

observado quando o tratamento é iniciado nas duas primeiras semanas (HUGHES et 

al., 2007; RAPHAËL et al., 2012).  
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A IVIG, por sua vez, é efetiva naqueles pacientes incapacitados de deambular 

por 10 metros sem ajuda (Escala de Incapacidades SGB, pontuação ≥3) quando a 

iniciaram após duas semanas do início da fraqueza (HUGHES et al., 2007; 

RAPHAËL et al., 2012). Estudos clínicos não randomizados compararam IVIG com 

placebo para tratamento SGB, mas a IVIG mostrou-se efetiva como plasmaférese 

em revisão sistemática que inclui cinco estudos clínicos (HUGHES, SWAN, VAN 

DOORN, 2014). 

Estudos clínicos controlados e randomizados mostraram que IVIg, na dose de 

0.4g/kg/dia, por cinco dias consecutivos (ou 1g/kg/dia por 2 dias), foi tão efetiva 

quanto um curso de cinco sessões de plasmaférese em duas semanas (VAN DER 

MECHÉ; SCHMITZ, 1992). Tratamento rápido de IVIg em dois dias, se superior a 

uma mesma dose total (2 g/kg) administrada em cinco dias, ainda não foi 

completamente avaliado. Uma vez que a terapia com IVIg está amplamente 

disponível e não requer equipamentos especiais, geralmente com efeitos adversos 

mínimos, tem sido substituída pela plasmaférese em diversos hospitais (HUGHES et 

al., 2007; RAPHAËL et al., 2012). Imunoabsorção é uma alternativa à plasmaférese 

e ocasionalmente utilizada como tratamento para pacientes com SGB, sendo 

igualmente eficaz. Entretanto, não há estudos clínicos amplos e randomizados que 

tenham mostrado outros tratamentos além de IVIg e PE. 

A escolha do tratamento dependerá dos pacientes e de suas condições 

socioeconômicas. Por outro lado, plasmaférese requer equipamentos especiais, nem 

sempre disponíveis em todos os hospitais. Além disso, este tratamento em crianças 

pode ser de execução mais difícil. Pacientes com instabilidades cardiovasculares 

autonômicas podem apresentar complicações decorrentes de maiores volumes no 

procedimento de PE. Entretanto, o custo direto de IVIG pode ultrapassar o dobro da 

PE. Outro aspecto a ser ponderado é que os pacientes que participaram dos 

estudos clínicos foram recrutados em países do Leste Europeu e da América do 

Norte e preencheram os critérios para diagnóstico de SGB. Entretanto, tais 

resultados podem ser menos aplicáveis a indivíduos de outras partes do mundo, 

especialmente onde AMAN pode ser altamente prevalente.  

Ainda não se sabe se os pacientes com AMAN devem receber o mesmo 

tratamento daqueles diagnosticados com PIDA. Resultados de alguns estudos, os 
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quais apresentam falhas metodológicas, sugerem que pacientes com AMAN teriam 

melhor prognóstico se tratados com PE. Combinações de PE seguidas por IVIG não 

apresentam melhores resultados do que aqueles observados em indivíduos que 

receberam apenas umas das duas opções de tratamento (HUGHES et al., 2007). 

Esteroides orais e metilprednisolona endovenosa não trazem benefícios para 

pacientes com SGB (HUGHES et al., 2007; HUGHES; VAN DOORN, 2012; VAN 

KONINGSVELD, 2004). A combinação IVIG e metilprednisolona não é, 

isoladamente, mais eficaz do que IVIG, embora esta combinação possa trazer algum 

benefício, a curto prazo, quando fatores prognósticos são considerados (VAN 

KONINGSVELD et al., 2004). Pequenos estudos randomizados placebo-controlados 

de IFN-ß1a e fator neurotrófico derivado do cérebro e um estudo clínico avaliaram 

um curso por seis semanas com mycofenolato mofetil combinado com standard IVIG 

e apenas IVIG, mas não identificaram efeitos benéficos nesses tratamentos 

(GARSSEN et al., 2007; HUGHES; PRITCHARD; HADDEN; 2013). 

 

1.2.1.6 Tratamento de suporte 

 

O tratamento de suporte é extremamente importante, uma vez que 30% dos 

pacientes desenvolvem fraqueza muscular e consequente insuficiência respiratória, 

necessitando de ventilação mecânica (HUGHES; CORNBLATH, 2005; VAN 

DOORN; RUTS; JACOBS, 2008). Acresce-se que as disfunções autonômicas 

podem ser severas o bastante, de modo que os pacientes são melhor assistidos nas 

Unidades de Cuidados Intensivos, por meio do monitoramento das funções 

hemodinâmica, respiratória e cardíaca. Já aqueles moderadamente afetados são 

mantidos em unidades de cuidados intermediários, e os quadros mais leves 

demandam monitoramento dos níveis pressóricos e da capacidade vital a cada 

quatro horas. Necessário oferecer profilaxia de trombose venosa profunda, cuidados 

com a bexiga e o intestino. Terapias ocupacionais e físicas, além de suporte 

psicológico, são essenciais. Deve-se realizar manejo adequado de controle da dor e 

utilizar heparina com baixo peso molecular (LIU; WANG; McNICOL, 2015; MOULIN 

et al., 1997; RUTS et al., 2010). 
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1.3 Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica 

 

Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDC) é, entre as 

polineuropatias autoimunes, a mais comum em adultos. O primeiro relato de 

polineuropatia crônica responsiva a corticoide foi realizado por Jaymes Austin, em 

1958. O termo foi definido por Dyck et al. (1975), quando descreveram, com base 

em casuística de 53 pacientes, a história natural, os critérios diagnósticos clínicos, 

as características dos estudos da neurocondução, os dados laboratoriais e achados 

anatomopatológicos dos nervos. A eficácia do tratamento foi demonstrada em 7.5 

anos de acompanhamento.  

O cerne das características clínicas inclui a forma cronicamente progressiva, 

ou recorrente-remitente, quase sempre simétrica, com comprometimento sensitivo 

e/ou motor, além de fraqueza proximal e/ou distal. Frequentemente, há aumento de 

proteínas no líquor. Achados neurofisiológicos característicos do processo de 

desmielinização são fundamentais para o diagnóstico. Ainda assim, nos dias de 

hoje, seu diagnóstico constitui um desafio, pois a melhor escolha terapêutica está 

nele embasada.  

 

1.3.1 Características clínicas 

 

1.3.1.1 Epidemiologia 

 

Estudos epidemiológicos em polineuropatia inflamatória crônica não são muito 

frequentes. Lunn et al. (1999) realizaram pesquisa no Sudeste da Inglaterra, com 

população de 14.049.850 habitantes, a respeito da prevalência de dados no dia 1 de 

janeiro de 1995. Fez-o diagnóstico de PIDC conforme critérios diagnósticos 

sugeridos: definitivo e provável de 1/100.000.  

Outro estudo (McLEOD et al., 1999), realizado no mesmo ano na Austrália, 

em New South Wales, tendo como base uma população de 5.995.544 habitantes, 

adotou o dia 6 de agosto de 1996 para cálculo da prevalência de polineuropatia 

inflamatória crônica, coincidindo com o censo nacional. A prevalência com dados 

crus foi de 1.9/100.000 habitantes, sendo mais elevada em homens, considerando a 
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idade específica de 6.7/100.000, para faixa etária de 70 a 79 anos. A prevalência na 

cidade de Newcastle, 448.663 habitantes, foi de 2.0/100.000 habitantes, sendo 

representativa da região. A incidência anual com dados crus foi 0.15/100.000 e a 

média de idade 47.6 anos.  

Em estudo realizado na Itália (CHIÒ et al., 2007), foram consideradas as 

populações de Piemonte e Valle d’Aosta (total de 4.334.225 habitantes) e o 31 de 

dezembro de 2001 para cálculo da prevalência. Após 1990, passou-se a considerar 

o diagnóstico de PIDC baseado no Ad Hoc Subcommittee of the American Academy 

of Neurology (AHSAAN). A taxa de prevalência com dados crus foi 3.58/100.000 

habitantes (95% IC, 3.02 e 4.20) e a de incidência anual com dados crus, 

0.36/100.000 habitantes (95% IC, 0.29 a 0.44). Os autores concluíram que, na Itália, 

ambas as taxas são mais elevadas que aquelas observadas na maioria dos estudos 

prévios.  

Iijima et al. (2008) avaliaram, na população japonesa, as taxas de prevalência 

e a incidência de PIDC, encontrando o valor total de 1.61/100.000 habitantes - 

proporção de 2.01 homens para 1.23 mulheres. A prevalência na idade-dependente 

foi 0.23 em jovens (<15 anos de idade), 1.5 em adultos jovens (15-55 anos) e 2.31 

em idosos (>55 anos). As taxas de prevalência de sexo e idade-dependente foram: 

0.22 em homens e 0.24 em mulheres jovens; 1.81 em homens e 1.19 em mulheres 

adultas jovens; e 3.12 em homens e 1.64 em mulheres adultas idosas. Os autores 

encontraram taxa de incidência anual de 0.48/100.000 habitantes, na população 

total: 0.58 em homens e 0.38 em mulheres. A taxa de incidência idade-dependente 

foi 0.06 em jovens, 0.40 em adultos jovens e 0.70 em adultos idosos. Já a taxa de 

incidência sexo-dependente, chegou a 0.05 em homens e 0.08 em mulheres jovens, 

0.50 em homens e 0.30 em mulheres adultas jovens e 0.93 em homens e 0,58 em 

mulheres adultas idosas. Ambas, prevalência e incidência, foram semelhantes em 

oito áreas estudadas no Nordeste e Sudeste do Japão. Os autores concluíram que 

as taxas de prevalência e incidência são semelhantes às da população caucasiana. 

Uma base patogênica é sugerida no que se refere a raças e áreas geográficas, 

gênero e idade e, portanto, devem ser considerados na patogênese da PIDC.  

Outro estudo avaliou a variabilidade da PIDC por meio de diferentes critérios 

diagnósticos (RAJABALLY et al., 2009) em população no Reino Unido. Os autores 
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avaliaram a prevalência e a incidência nas cidades de Leicestersshire e Rutland 

(963.600 habitantes), adotando, para cálculo, o dia 1 de maio de 2008. Foram 

utilizados os critérios clínicos e eletrofisiológicos de 2006, da European Federation of 

Neurological Societies/Periferal Nerve Society (EFNS/PNS), sendo encontrados 

4.77/100.000 (95% IC 3.49-6.37). Utilizando-se os critérios da American Academy of 

Neurology (AAN, 1991), a prevalência foi de 1.97/100.000 habitantes (95% IC 1.19-

3.08). A síndrome de Lewis- Sumner foi diagnosticada em 15.2% dos pacientes e 

23,9% apresentaram a forma sensitiva pura desde o início. Mais de 40% não 

precisaram de imunoterapia e 84,6 daqueles tratados apresentaram resposta. Mais 

de 80% dos que apresentaram critérios negativos para AAN, mas positivos para 

EFNS/PNS, responderam ao tratamento. Ambos os critérios foram semelhantes para 

identificar aqueles que necessitavam de terapia. A taxa anual de incidência acima de 

três anos que precedeu a prevalência foi de 0.70 /100.000/ano utilizando-se os 

critérios da EFNS/ PNS (IC 95% e 0.43-1.08)/100.000/ano e de 0.35/100.000/ano, 

conforme definido pela AAN (IC 95% e 0.17-0.64). Os autores concluíram que os 

critérios AAN podem subestimar a prevalência e incidência da doença, sendo que os 

da EFNS/PN oferecem maior sensibilidade e relevância clínica, além de 

proporcionarem suporte útil para dados epidemiológicos nos subtipos de PIDC.  

Laughlin et al. (2009), em estudo sobre a incidência e prevalência de PIDC e 

sua associação com diabetes mellitus (DM), determinaram, no período de 1982 a 

2001, incidência anual de 1.6/100.000/ano e prevalência de 8.9-100.000/habitantes, 

no dia 1 de janeiro de 2000. Verificando que a frequência de DM se encontrava 

aumentada na PIDC, identificaram que 14 de 115 pacientes- controles (12%) tinham 

DM e apenas um, de 23 casos de PIDC (4%), apresentava DM. Assim, o diabetes 

mellitus não parece ser um risco maior de covariada para PIDC. 

No Brasil, Freitas et al. (1990) estudaram 407 pacientes com polineuropatias 

no Hospital Universitário Antonio Pedro, no Rio de Janeiro, e encontraram um total 

de 1,47% (6/407) com PIDC. Marques Jr. et al. (1992) avaliaram 209 pacientes com 

neuropatias periféricas, sendo encontrado apenas um paciente com PIDC. 

Entretanto, após o desenvolvimento de critérios mais precisos, a partir da década de 

1990, estudos têm corroborado tratar-se de afecção mais frequente (NASCIMENTO; 

FREITAS; ANDRADA-SERPA, 1996). Em estudo multicêntrico, observou-se que as 
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neuropatias imunomediadas representavam a segunda causa mais frequente de 

neuropatias em pacientes avaliados em um centro de saúde da América do Sul 

(PASNOOR et al., 2013). 

 

1.3.1.2 Diagnóstico 

 

Embora frequentemente denominados pelo nome de PIDC, muitos subtipos 

da polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica possuem importantes 

diferenças em suas manifestações clínicas, características laboratoriais e 

prognóstico, de modo que uma classificação sistêmica baseada em sua 

fisiopatologia seria mais racional. No entanto, por esta ser ainda pouco 

compreendida, são suas características fenotípicas que melhor definem as 

categorias (SAPERSTEIN et al., 2001). 

A categorização dos pacientes primariamente pelo padrão de envolvimento 

clínico, pela experiência do autor um efetivo preditor de curso clínico e resposta ao 

tratamento, seria assim constituída: (1) fraqueza proximal e distal simétricas, (2) 

fraqueza simétrica distal ou perda sensitiva, (3) fraqueza assimétrica e (4) fraqueza 

assimétrica e perda sensitiva. Indivíduos com diferentes fenótipos e superposições 

em relação à clínica e às características laboratoriais potencialmente compartilham 

similaridades fisiopatológicas. Além disso, aproximar pacientes em termos de 

fenótipo facilita o reconhecimento da polineuropatia inflamatória crônica em 

indivíduos que apresentam manifestações clínicas atípicas (SAPERSTEIN et al. 

2001). 

Esta desordem é caracterizada por fraqueza proximal e distal, geralmente 

considerada a forma clássica. O paradigma desta distribuição distingue a 

polineuropatia axonal primária, com fraqueza apenas distal, das polineuropatias 

desmielinizantes. No momento em que os critérios para PIDC foram inicialmente 

propostos, a presença de fraqueza proximal e distal era mandatória para inclusão. 

Considera-se útil manter a fraqueza proximal e distal na apresentação clássica. O 

reconhecimento do padrão distal e proximal é uma ferramenta com implicações 

terapêuticas, pois, quando o padrão de envolvimento está presente, o médico sabe 

que o paciente provavelmente tem uma polineuropatia desmielinizante e 

possivelmente responsiva à imunoterapia.  
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Embora alguns pacientes possam apresentar fraqueza exclusivamente distal 

(simétrica ou assimétrica), não serão identificados como tendo uma neuropatia 

desmielinizante adquirida até que estudos de condução nervosa e outros testes 

laboratoriais sejam realizados. Quando apenas as características distais estão 

presentes, o diagnóstico diferencial é mais amplo e inclui causas tóxicas, 

metabólicas, hereditárias e desordens secundárias à vasculite. Além disso, 

pacientes com PIDC e envolvimento exclusivamente distal podem diferir em seu 

curso clínico e resposta ao seu tratamento se comparados àqueles com PIDC 

clássica. Já quando não há envolvimento proximal e distal simétrico, é baixa a 

identificação de uma desordem desmielinizante tratável (SAPERSTEIN et al., 2001). 

Destaca-se que a maioria dos pacientes apresenta envolvimento sensitivo 

(hipoestesias e parestesias), hiporreflexia ou arreflexia. Os sintomas sensitivos mais 

comprometidos são: noção de posição segmentar e sensibilidade vibratória, mais 

que as sensibilidades térmica e dolorosa, o que indica o envolvimento de fibras 

mielinizadas grossas. Diferentemente do envolvimento motor, o sensitivo apresenta 

gradiente distal para proximal, embora os quirodáctilos sejam frequentemente 

acometidos tão cedo quanto os pododáctilos. Disestesias dolorosas também podem 

ocorrer (DICK et al.,1975; McCOMB; POLLARD; McLEOD, 1987). 

Manifestações autonômicas são leves e sua distribuição limitada (FIGUEROA 

et al., 2012). Constipação intestinal e retenção urinária não são manifestações 

iniciais em PIDC, mas podem estar presentes nos casos severos. Polineuropatia 

inflamatória desmielinizante crônica é lentamente progressiva, sendo que surtos e 

supressões ocorrem em 50% dos pacientes afetados. O tempo de progressão de 

seis meses requerido anteriormente (DICK et al., 1975) foi modificado para dois 

meses, a fim de possibilitar a distinção dos pacientes com SGB, os quais, na grande 

maioria, param de progredir em quatro semanas.  

Alguns autores têm sugerido que naqueles pacientes nos quais a doença 

progride no período de quatro a oito semanas, a desordem deveria ser rotulada de 

“polineuropatia inflamatória desmielinizante subaguda” para diferenciar da SGB e 

PIDC (HUGHES et al.,1992; OH 1978; OH et al., 2003). Entretanto, esta forma pode 

ser vista como uma variante temporal entre aguda e crônica (SAPERSTEIN et al., 

2001). 
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Em função da variabilidade das manifestações clínicas, os vários subtipos 

serão identificados e melhor tratados mediante a aplicação dos critérios diagnósticos 

e investigação laboratorial. 

O diagnóstico da PIDC deve ser considerado em pacientes com quadro 

clínico de polineuropatia com evolução superior a oito semanas, nos quais há 

progressão dos sinais e sintomas ou características recorrente-remitentes, sobretudo 

presença de sintomas sensitivos positivos, fraqueza proximal ou arreflexia. Causas 

secundárias de lesões do sistema nervoso periférico devem ser afastadas. O 

diagnóstico inicialmente é clínico, mas necessita ser confirmada a evidência da 

desmielinização dos nervos periféricos, por meio de achados dos estudos 

eletroneuromiográficos. Atualmente, existem pelo menos 17 conjuntos de critérios 

diagnósticos para neuropatias desmielinizantes adquiridas (PELTIER; DONOFRIO, 

2012). No entanto, os pilares para desmielinizações adquiridas são: bloqueio de 

condução e redução na amplitude do potencial de ação muscular composto (CMAP) 

em locais de estimulação proximal e dispersão temporal (prolongamento da duração 

do CMAP após estimulação proximal comparada com a estimulação distal 

(PELTIER; DONOFRIO, 2012). 

Os critérios irão diferir em termos de grau de lentificação, considerado 

sugestivo de desmielinização, ou graus de redução das amplitudes, que constituem 

os bloqueios de condução (LEWIS et al., 1982; NICOLAS et al., 2002; ROTTA et al., 

2000; SAPERSTEIN et al., 2001; THAISETHAWATKUL; LOGIGIAN; HERRMAN, 

2002). Geralmente, critérios restritos sacrificam a sensibilidade por especificidade. 

Inclusão de medidas de duração do CMAP distal e acesso da dispersão temporal 

distal podem aumentar a sensibilidade, sem comprometer a especificidade 

(CLELAND et al., 2003; STATON et al., 2006). Respostas sensitivas são de baixa 

amplitude ou ausentes, e lentificação sensitiva geralmente é leve. Diferentemente da 

PIDA, respostas sensitivas podem ser afetadas em nervos longos (isto é, o nervo 

sural) (FRASSEN; NOTERMANS, 2006). Latências da onda F podem também 

evidenciar aumento entre latências máximas e mínimas. De forma semelhante à 

PIDA, lentificação motora não é uniforme, diferentemente das neuropatias 

hereditárias desmielinizantes. Diante de lentificação motora predominantemente em 
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locais de compressão, deve-se avaliar a possibilidade de neuropatias hereditárias 

com paralisia sensível à pressão. 

A punção lombar é um suporte de diagnóstico da PIDC quando os níveis de 

proteínas no LCR são elevados (>45mg/dl) e a contagem de células normal (isto é, 

dissociação proteíno-citológica). Este achado está presente em 80% dos pacientes 

com PIDC (BAROHN et al., 1989; GORSON, ALLAM; ROPPER, 1997; GORSON; 

KATZ, 2013). Em diversos casos, a elevação da proteína é >100 mg/dl, sendo que, 

ocasionalmente, há aumento em até dez vezes do limite superior normal. Aumento 

do número de células superior a 10 células/mm3, pode ser sugestivo de outro 

diagnóstico. Em pacientes com HIV e PIDC, a celularidade no LCR geralmente é 

<50/mm3 (Research Criteria for Diagnosis of Chronic Inflammatory Demyelinating 

Polyneuropathy (CIDP). Report from an Ad Hoc Subcommittee of the American 

Academy of Neurology AIDS Taske Force, 1991).  

 

1.3.1.2.1 Critérios Diagnósticos 

 
Em geral, existe uma concordância de que, na forma clássica da PIDC, o 

critério a seguir oferece suporte adequado: progressão em período superior a dois 

meses, sintomas e sinais de fraqueza maiores que os sensitivos, envolvimento 

simétrico de membros superiores e inferiores, redução ou desaparecimento dos 

reflexos profundos, aumento de proteínas no LCR sem pleocitose, evidência nos 

estudos de neurocondução de neuropatia desmielinizante e na biopsia de nervo, 

evidência de desmielinização segmentar com ou sem inflamação.  

O critério diagnóstico da Ad Hoc Subcommittee of the American Academy of 

Neurology AIDS Taske Force, publicado em 1991, considera características clínicas, 

estudos neurofisiológicos, achados patológicos e estudo de LCR. Esses quesitos 

são divididos em mandatórios, suportivos e de exclusão, quando apropriado. Sua 

combinação permite a classificação em três categorias de acordo com a 

especificidade diagnóstica, a saber: PIDC definida, provável e possível. Destaca 

ainda as formas idiopáticas da doença e aquelas associadas a doenças 

concomitantes, como lúpus eritematoso sistêmico, infecção pelo vírus HIV, 

gamopatias mono ou biclonais, doença de Castelman, gamopatias monoclonais de 

significado indeterminado, diabetes mellitus e doença desmielinizante do sistema 
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nervoso central (CORNBLATH et al., 1991). Desde então, grande parte dos estudos 

sobre a doença baseou-se nesse critério.  

Entretanto, mais recentemente, em 2006, foram publicados os critérios da 

European Federation of Neurological Societes/Periferal Nerve Society Guideline on 

management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 

(HUGHES et al., 2006), os quais foram revisados em 2010 (JOINT TASK FORCE 

OF THE EFNS; THE PNS, 2010). Quando validado de forma independente em 

estudo retrospectivo, o critério EFNS/PNS, de 2006, apresentou sensibilidade e 

especificidade de 81% e 99%, respectivamente (RAJABALLY et al., 2009). Em 

estudo retrospectivo que comparou 15 tipos de critérios para a PIDC, encontrou-se 

que o critério EFNS/PNS, de 2010, competiu no topo com outros três para 

sensibilidade e obteve a mais alta especificidade, com critérios mais sensíveis 

(BREINER; BRANNAGAN, 2014). 

A história clínica compatível é muito importante, mas, por outro lado, a lista de 

doenças concomitantes foi ampliada e surgiu a denominação da PIDC “atípica” para 

casos com características como: início agudo, envolvimento exclusivamente motor 

ou sensitivo, ou com distribuição distal, multifocal ou focal, englobando, portanto, as 

formas variantes. Os estudos neurofisiológicos mantêm- se com sua importância 

fundamental, entretanto mais abrangentes, incluindo achados categorizados como 

definido, provável e possível. O LCR, por exemplo, mostra dissociação proteíno-

citológica e contagem de leucócitos <10/mm3, a biopsia de nervo permite obter 

evidências de desmielinização e/ou remielinização por microscopia eletrônica ou 

análise de feixes e fibras, a ressonância nuclear magnética mostra captação de 

contraste paramagnético pelos nervos espessados e a resposta clínica objetiva ao 

tratamento imunomodulador, tornando-se, portanto, critérios de suporte ao 

diagnóstico. Da mesma forma, os pacientes podem ser enquadrados nas categorias 

PIDC definida, provável e possível (Anexo B - Tabelas 2, 3, 4 e 5). 

Da relação de neuropatias imunomediadas, poucas são verdadeiramente 

tratadas. A PIDC, desde que identificada precocemente e tratada corretamente, 

apresenta prognóstico bastante favorável, podendo ocorrer o retorno à normalidade 

(MERKIES et al., 2010). Entretanto, o diagnóstico permanece sendo um desafio, 

uma vez que não há um teste padrão-ouro e os atuais critérios podem gerar 
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confusões aos médicos durante a definição do diagnóstico (CORNBLATH et al., 

2013).  

 

1.3.1.3 Anatomopatologia dos nervos periféricos 

 

As características marcantes nos achados de biopsia de nervo em PIDC 

incluem: desmielinização segmentar, remielinização e formação em bulbo de cebola 

(DICK et al., 1975). Este termo refere-se à aparência dos nervos afetados, os quais, 

em decorrência de repetidos episódios de desmielinização e remielinização, tornam-

se espessos pelo processo da proliferação das células de Schwann, que se enrolam 

em torno dos axônios. Algum grau de degeneração também ocorre nos axônios.  

Infiltrado de células inflamatórias, incluindo linfócitos e macrófagos, edema 

subneural e/ou endoneural e variado grau de mielinização entre os fascículos 

oferecem suporte ao diagnóstico, mas isoladamente não são específicos (KRENDEL 

et al., 1989). Biopsia de nervo sural tem sido sugerida quando estudos 

eletrodiagnósticos não preenchem critérios para desmielinização, embora a 

especificidade do método tenha sido questionada, uma vez que esses achados se 

superpõem àqueles das polineuropatias crônicas axonais (BOSBOOM et al., 2001; 

MOLENAAR; VERMEULEN; de HAAN; 1998). 

Infiltrados inflamatórios estão presentes em menos de um terço dos pacientes 

e consistem frequentemente de células T e macrófagos (KRENDEL et al., 1989; 

RIZZUTO et al., 1998). Entretanto, enquanto a presença de células T em nervo sural 

não é específica para PIDC, pois ocorre em menor frequência, nas neuropatias 

axonais crônicas idiopáticas a presença de cluster de macrófagos em torno dos 

vasos endoneurais possui boa especificidade (72%) (BOSBOOM et al., 2001; 

SOMMER et al., 2005).  

 

1.3.1.4 Patogênese 

 

Embora as causas da PIDC e suas variantes sejam desconhecidas, há 

evidências que fundamentam a hipótese de que essas desordens possuem uma 

base imunológica e múltiplos fatores desencadeadores. Ambos os componentes, 
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humoral e celular, do sistema imunológico parecem estar envolvidos na patogênese 

da PIDC e suas variantes (DALAKAS, 2011; MATHEY et al., 2015; PELTIER; 

DONOFRIO, 2012; SCHNEIDER-HOHENDORF et al., 2012). 

O envolvimento da imunidade celular na ativação de células T fornece 

evidências sugestivas de que, quando ativadas, atravessam a barreira 

hematoencefálica (BHE) pela expressão de citocinas, fator de necrose tumoral, 

interferons e interleucinas. Fatores humorais, presume-se, estão envolvidos nas 

respostas dos pacientes tratados com corticosteroides, imunoglobulinas (IVIg) ou 

plasmaférese. Acredita-se que a mielina seja os epitopes antigênicos como a 

imunização de animais com proteínas da mielina de nervos periféricos e glicolipídeos 

produzem a neurite autoimune experimental, a qual apresenta semelhanças físicas e 

características patológicas da PIDC (GABRIEL et al., 1998; HUGHES et al., 2006). 

Anticorpos de componentes de nervos periféricos, tais como proteína zero, proteína 

22 (PMP22) da mielina periférica, glucoronilsulfato paraglobosídeo (SGPG), LM1, 

GM1 e GD1a, têm sido encontrados (KUWAHARA et al., 2011). Entretanto, nenhum 

deles foi identificado na maioria dos pacientes, o que sugere que a PIDC é 

imunologicamente heterogênea (PELTIER; DONOFRIO, 2012). 

As causas imunológicas da maioria das formas da PIDC permanecem não 

esclarecidas, sendo que antígenos desencadeadores específicos não foram 

previamente identificados. No entanto, anticorpos para neurofascina- 155(NF155) ou 

para contactina foram detectados em pequeno número de pacientes com a PIDC 

que apresentaram a forma severa da doença, em alguns casos com tremor 

(QUEROL et al., 2013, 2014). Neurofascina e contactina são elementos estruturais 

críticos no ponto do paranodo que se prende o axolema. Os anticorpos são 

identificados na subclasse IgG4. Como visto em outra desordem neuromuscular, há 

IgG4 mediada, anticorpos MUSK da Miastenia Gravis. Esses casos de PIDC não 

foram responsivos a IVIG e glicocorticoides, mas o foram à depleção de células B 

por meio de tratamento com rituximab (QUEROL et al., 2015). 
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1.3.1.5 Tratamento 

 

Em alguns pacientes portadores de PIDC, com sintomas muito leves da 

doença e mínimo impacto na vida diária, tanto funcional quanto na qualidade de 

vida, o tratamento não é necessário. Entretanto, muitos se encontram 

significativamente limitados e requerem tratamento. As metas iniciais nas terapias 

são: controle dos sintomas, melhora nas habilidades funcionais e manutenção da 

remissão por longo tempo (GORSON; CHAUDHRY, 1999). As medicações testadas 

e utilizadas incluem corticosteroides (DYCK et al., 1982); Imunoglobulina 

endovenosa (IVIg) (HUGHES et al., 2008) e plasmaférese (PE) (DICK et al., 1994; 

HAHN et al., 1996). Em estudos prospectivos, a taxa de resposta foi de 53% - 80% 

para plasmaférese, de 40%-60% para corticosteroides (DICK et al., 1982) e 54% - 

63% para IVIg (VAN SCHAIK et al., 2010). Em estudo comparativo para avaliar a 

eficácia do IVIg, esta foi equivalente à plasmaférese (DICK et al., 1994). Em estudo 

que comparou a eficácia de IVIg com metilprednisolona, apenas 13% dos pacientes 

que receberam IVIg descontinuaram o tratamento, por motivo de intolerância ou 

falha na eficácia. Já 55% dos pacientes com metilprednisolona descontinuaram a 

terapia por período de seis meses (NOBILE-ORAZIO et al., 2012). Corticosteroides 

podem induzir deterioração em mais de 25% dos pacientes (EFTIMOV et al., 2014). 

Estudos retrospectivos mostraram que a taxa de respostas foi similar para 

cada uma das modalidades de tratamento primário: 39%-69% nos de primeira linha 

e 66%-87% quando substituídos por outra terapia (COCITO et al., 2010; GORSON, 

ALLAM; ROPPER, 1997; ROPPER, 2003; VIALA et al., 2010). Pacientes com PIDC 

em tratamento devem ser reavaliados rotineiramente: quando iniciada a terapêutica 

ou necessária a troca da medicação; por período de três meses ou, quando em 

manutenção, a cada seis meses para avaliação da resposta ao tratamento. A terapia 

pode ser suspensa quando ocorre a remissão, mas as recorrências são comuns. 

Nos pacientes que não apresentaram resposta terapêutica à escolha inicial, esta 

deve ser substituída. Como alternativa aos tratamentos imunossupressores aos 

pacientes refratários a IVIG, glicocorticoides e plamaférese, estão disponíveis os 

imunomoduladores. Em cerca de 25% dos pacientes refratários ao tratamento 

convencional têm sido observadas respostas a outros agentes imunossupressores, 
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tais como: azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato mofetil, ciclosporina, 

metotrexato, etarnecept, rituximab ou transplante de medula óssea (MAHDI-

ROGERS; VAN DOOR; HUGHES, 2013). 

Aos pacientes virgens de tratamento e que apresentam a doença ativa e 

graus de incapacidades a ela relacionados, recomendam-se as terapias já 

aprovadas que incluem IVIg, glicocorticoides e plasmaférese (PE). A escolha inicial 

poderá ser influenciada pela severidade da doença, presença de doenças 

concomitantes, acesso venoso, tratamento dos efeitos colaterais, disponibilidade e 

custos. Se a apresentação for de forma severa ou fulminante, sugere-se tratamento 

imunomodulador de início rápido, como IVIG, PE, pulsos com altas doses de 

corticoides, maiores que as doses-padrão diárias. A primeira escolha recai sobre 

IVIg (se disponível), ou pulsos com corticoide, pois são mais fáceis de serem 

adminstrados que PE.  

Para os pacientes que apresentam forma mais insidiosa, o objetivo é alcançar 

a remissão, devendo-se iniciar terapia com corticoide. O curso será superior a oito 

semanas e poderão ser necessários pulsos com doses mais altas para avaliar 

resposta ao tratamento (VAN DEN BERG et al., 2010). Em situações em que o 

corticoide estiver contraindicado, poderão ser utilizados metotrexato, ciclosporina, 

mycofenolato e azatioprina. Entretanto, a efetividade dessas drogas ainda não foi 

comprovada para os pacientes que não responderam adequadamente ao primeiro 

tratamento, por exemplo, com IVIg, podendo ser tentado um segundo com PE ou 

imunossupressão com corticoide.  

Em uma série com 67 pacientes com PIDC tratados com IVIg, PE, 

corticosteroide e acompanhados por período de quatro anos, a resposta ao primeiro 

tratamento ocorreu em mais de 50% deles. Neste primeiro tratamento, considerou-se 

o período de dois meses de não melhora ou recorrência, para, então, oferecer um 

segundo tratamento, se necessário um terceiro. Observou-se que as taxas de 

respostas eram similares entre as três modalidades, quando utilizadas como 

primeira, segunda ou terceira linha de tratamento. Entretanto, a melhora funcional 

(escala de Rankin) mostrou-se após tratamento com PE. No total, 66% dos 

pacientes responderam a uma das três principais terapias para PIDC (GORSON; 

ALLAM; ROPPER, 1997). 
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Uma parcela menor de pacientes que responderam à terapia inicial (<20%) 

pôde permanecer sem tratamento. Entretanto, recorrências são frequentes e, para 

aqueles que utilizaram PE ou IVIg, o período típico de intervalos situa-se entre 2 a 6 

semanas. Recorrências também são frequentes com uso de corticoide. Assim, 

sugere-se oferecer a mesma modalidade de tratamento à qual o paciente 

apresentou resposta terapêutica e, para aqueles que requerem doses elevadas de 

IVIg e longos períodos de tratamento, recomenda-se adicionar glicocorticoides à 

terapia ou, alternativamente, um imunossupressor, na eventualidade de 

descontinuação de IVIg e alcance de remissão clínica. De maneira semelhante, 

naqueles pacientes inicialmente tratados com PE e que requerem tratamento por 

vários meses, sugere-se adicionar glicocorticoide à terapia. 

 

1.3.1.6 Avaliação da resposta terapêutica 

 

O critério para avaliar o efeito do tratamento varia de acordo com o paciente. 

Alguns poderão não melhorar, mas o tratamento será ainda considerado efetivo se a 

doença estabilizar, sem desenvolver comprometimentos progressivos. Algumas 

anormalidades decorrentes de perda axonal severa podem fixar déficits que não 

responderão ao tratamento, mesmo se altamente efetivo. Isto é importante, tanto 

para o médico quanto para o paciente terem em mente como é a resposta ao 

tratamento e anteciparem o tempo de resposta. Além disso, pacientes e médicos 

precisam entender que, mesmo havendo aumento de energia e sensação de bem-

estar, isto não produzirá efeito sobre a doença. 

A melhora clínica do paciente ao tratamento pode ocorrer após vários meses 

e o tratamento será mantido, geralmente até estabilização do quadro clínico. A 

melhor maneira para se avaliar o sucesso ou as falhas no tratamento é por meio da 

utilização de métodos objetivos para quantificar o processo. Existem várias medidas 

padronizadas para avaliações de desfechos, tais como: Escala da somatória da 

força muscular do Medical Research Council (MRC), Escala de avaliação da força de 

preensão da mão (DRAAK et al., 2015; HUGHES et al., 2008; RAJABALLY, 

NARASIMHAN, 2013; VANHOUTTE et al., 2013), INCAT (inflamatory neuropathy 

cause and treatment) Escala de incapacidade (HUGHES et al., 2001); marcha dos 
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10 metros e Rasch-built Overall Disability Scale (R-ODS) (DRAAK et al., 2014; VAN 

NES et al., 2011). Essas medidas foram testadas e validadas no estudo PeriNoms e 

têm demonstrado correlação com a atividade clínica da doença. Tais avaliações 

devem ser realizadas antes e durante o tratamento. Em estudos prospectivos, o 

relato de taxa de recorrência foi de 45% para IVIg (HUGHES et al., 2008) e 50% 

para corticosteroides (EFTIMOV et al., 2012). 

Melhora ou regeneração poderão ser limitadas em pacientes com 

degeneração axonal severa (BOUCHARD et al., 1999; IIJIMA, et al., 2005). De 

acordo com estudos retrospectivos, entre 40% a 65% de pacientes tratados 

requerem tratamentos contínuos ou de manutenção (BAROHN et al., 1989; 

QUEROL et al., 2013; RABIN et al., 2014; VIALA et al., 2010). Terapia com IVIg tem 

sido descrita na prevenção de pioras na deterioração, sem efeitos adversos 

significativos (VUCIC et al., 2007). Efeitos adversos a longo prazo com 

corticosteroides incluem: obesidade, resistência à insulina, intolerância à glicose, 

dislipidemia e hipertensão que, juntos, elevam o risco de eventos cardiovasculares 

ou cerebrovasculares (risco relativo 2.56), osteoporose com fraturas ou 

osteonecroses (afetando 30% - 50% dos pacientes), aumento da incidência de 

infecções e sangramentos gastrointestinais (SEGURO; ROSARIO; SHOENFELD, 

2013).  

Em muitos casos, o tratamento apropriado de PIDC com IVIg ou 

glicocorticoides permite melhora ou remissão decorridos alguns meses do início da 

terapia, e aproximadamente 30% dos pacientes alcançam cura ou remissão 

(CORNBLATH et al., 2013; EFTIMOV et al., 2012; GORSON et al., 2010). 

Entretanto, o tratamento pode ser descontinuado em pacientes que alcançaram 

remissão sustentada (12 meses ou mais). Explicar sobre o acompanhamento 

cuidadoso é necessário pela possibilidade de recorrência e necessidade de retomar 

terapia. 

 

1.3.1.7 Prognóstico 

 

Aproximadamente dois terços dos pacientes com PIDC podem, inicialmente, 

responder a um tratamento-padrão (IVIg, glicocorticoides e PE), enquanto cerca de 
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10% a 15% serão resistentes a todos eles. Entretanto, dados no longo termo são 

limitados. Em revisão retrospectiva com 106 pacientes de um consenso com 16 

experts em PIDC, a média de seguimento foi de 6.4 anos. Para a classificação, 

utilizou-se a CIDP Disease Activity Status (CDAS) (GORSON et al., 2010). Os 

resultados foram os seguintes: 

Cura (≥5 anos sem tratamento): 11%. 

Remissão (<5 anos sem tratamento): 20%. 

Atividade da doença estável (um ou mais anos em tratamento): 44%. 

Melhora (3 meses ou <1 ano em tratamento): 7%. 

Doença ativa instável: 18%. 

 

Esses e outros dados sugerem que aproximadamente 30% dos pacientes 

com PIDC poderão se curar ou entrar em remissão (EFTIMOV et al., 2012; 

GORSON et al., 2010). Kuwabara et al. (2006), em seguimento de cinco anos com 

38 pacientes com PIDC e vários regimes de tratamento, incluindo glicocorticoide 

(89%), IVIg (45%) e plamaférese (34%), relataram as seguintes observações:  

- Remissão completa: definida como achados de velocidades de 

neurocondução normais, por mais de dois anos, observados em 10 

pacientes (26%). 

- Remissão parcial: definida como capacidade para deambular, foi observada 

em 23 pacientes (61%). Neste grupo, 13 pacientes haviam interrompido 

tratamento imunomodulador e 10 necessitaram de tratamento intermitente 

ou terapia, principalmente com corticoides. 

-  Incapacidade severa: incapaz de deambular ou recorrência quando a 

medicação era reduzida. Observada em cinco pacientes (13%). 

 

1.4 Gamopatia monoclonal e neuropatia 

 

As gamopatias monoclonais constituem um grupo heterogêneo de doenças 

que compreendem gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS), 

desordens sistêmicas como mieloma múltiplo (MM), amiloidose, macroglobulinemia 

de Waldenstrom, síndrome de POEMS (polineuropatia, organomegalia, 
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endocrinopatia, famopatia monoclonal e lesões de pele) e crioglobulinemia. 

Caracterizam-se pela presença de imunoglobulinas constituídas por uma cadeia 

pesada (M, G, A) e outra leve (kappa ou lambda) (RAMCHANDREN; LEWIS, 2009). 

Gamopatia monoclonal refere-se à presença de proteína M no plasma como 

resultado de um acúmulo de células plasmáticas da medula óssea de um clone 

anormal. Na maioria dos casos, é resultante de uma expansão clonal benigna. Esse 

tipo é referido como gamopatia monoclonal de significado indeterminado. 

 

1.4.1 Características clínicas 

 

 1.4.1.1 Epidemiologia 

 

A gamopatia monoclonal resultando em neuropatia foi primeiramente descrita 

em 1960 e 1970 (SILVERSTEIN; DONIGER, 1963; WALSH, 1971). Sua ocorrência 

na população geral acima de 25 anos de idade é de 1%, sem estar associada a 

desordens de células plasmáticas (AXELSSON; BACHMANN; HÄLLÉN, 1966) em 

5% acima dos 70 anos (KYLE et al., 2006). MGUS é mais prevalente em homens e 

negros. A chance de um paciente desenvolver doença hematológica maligna é de 

1% ao ano (RAJKUMAR; DISPENZIERI; KYLE, 2006). A associação entre 

gamopatia monoclonal e neuropatia é bem conhecida. Cerca de 6-10% de pacientes 

com neuropatia têm gamopatia monoclonal (KELLY et al., 1981; LATOV, 1995), e 

cerca de 15% a 30% daqueles com gamopatia monoclonal apresentam uma 

neuropatia (KAHN; RICHES; KOHN, 1980; NOBILE-ORAZIO et al., 1994). O isotipo 

mais comum de gamopatia monoclonal, encontrado em neuropatias periféricas, é 

IgM, seguido de IgG e IgA. Imunoglobulina de pacientes com neuropatia pode 

reconhecer antígenos de nervos periféricos, tais como mielina associada à 

glicoproteína (MAG), gangliosídeos e sulfatídeos. Reatividade anti-Mag é encontrada 

em 40-50% dos pacientes, os quais, classicamente, apresentam uma polineuropatia 

com progressão lenta, predomínio distal, desmielinizante, também chamada de 

polineuropatia desmielinizante simétrica adquirida distal (DADS) (NOBILE-ORAZIO 

et al., 1987; STECK; STALDER; RENAUD, 2006). A terapia para esses casos torna-

se problemática, pois não respondem ao tratamento-padrão com corticosteroides e 

IVIg. Recentemente, foi demonstrada eficácia do anti-CD20 humano-rato, anticorpo 
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monoclonal (rituximab), em dois terços dos pacientes (DALAKAS et al., 2009; 

NIERMEIJER et al., 2009). Apenas 11-15% dos pacientes com neuropatias GM 

tiveram antigangliosídeos ou antisulfatídeos IgM reativos (EURELINGS et al., 2001; 

NOBILE-ORAZIO et al., 1994). 

 

1.4.1.2 Diagnóstico 

 

Gamopatia monoclonal pode ocorrer com polineuropatia axonal ou 

desmielinizante. A apresentação clínica pode variar, dependendo se a proteína 

monoclonal for IgM, IgG ou IgA. Polineuropatias associadas a IgM são distais, 

predominando sinais sensitivos e geralmente do tipo desmielinizante. Os sintomas 

desenvolvem-se de forma gradual em 90% dos pacientes (CHASSANDE et al., 

1998). Cerca de 88% apresentam parestesias, incluindo formigamentos, agulhadas, 

frio, sensações de faixa ou areia nos pés (CHASSANDE et al., 1998, SMITH, 1994). 

Sensações de queimação e choques em membros inferiores são identificadas em 

18%, marcha atáxica em 70% e tremor postural em 30% (BAIN et al., 1996; SMITH, 

1994). Ao exame clínico, podem apresentar distúrbios das sensibilidades: vibratória, 

propriocepção e dor. Em 28% deles, ocorreu envolvimento distal dos membros 

superiores com fraqueza distal discreta. Podem ocorrer déficits motores distais em 

membros inferiores e raramente fraqueza proximal. Encontrou-se arreflexia em 28% 

dos pacientes: em dois terços generalizada e em um terço acometendo membros 

inferiores. 

Metade dos pacientes com gamopatia IgM e neuropatia periférica possui 

anticorpo anti-MAG (gangliosídeo associado à mielina), sobretudo homens mais 

idosos, entre a sexta e nona década de vida. As características do quadro clínico 

são de uma neuropatia adquirida desmielinizante sensitiva distal (DADS). Neuropatia 

com progressão insidiosa, distal, predominantemente sensitiva, com fraqueza distal 

leve. Há comprometimento das fibras grossas expresso por sintomas das 

sensibilidades: vibratória e proprioceptiva, mais que temperatura e dor, resultando 

em distúrbio do equilíbrio (RAMCHANDREN; LEWIS, 2009).  Embora a maioria dos 

pacientes com DADS tenha uma proteína-M (DADS-M), alguns não a possuem 

(DADS). DADS-M é uma entidade distinta da DADS, pois possui resposta 
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terapêutica diferente, de modo que muitos pacientes apresentam um curso insidioso, 

mais disfunções sensitivas, alguns com fraqueza significativa e curso mais agressivo 

(NOBILE-ORAZIO et al., 2000; SAPERSTEIN et al., 2001). 

Pacientes com DADS-M apresentam, nos estudos de neurofisiologia, 

velocidades de condução motora com prolongamento excessivo das latências distais 

mais do que DADS. Esta lentificação distal acentuada é altamente sugestiva de uma 

neuropatia IgM anti-MAG. Para demonstrar esta acentuada lentificação, várias 

medidas eletrofisiológicas foram descritas na literatura, incluindo índice de latência 

terminal e latência residual. Respostas sensitivas são frequentemente atenuadas ou 

ausentes (CAPASSO et al., 2002; KAKU; ENGLAND; SUMNER, 1994; 

NOTERMANS et al., 2000). 

A associação entre neuropatia e IgG e IgA não é bem compreendida. IgG é a 

proteína-M mais comumente encontrada, e está associada com gamopatia 

monoclonal de significado indeterminado, mieloma múltiplo (MM) e síndrome de 

POEMS. Entretanto, o significado patológico da gamopatia monoclonal é incerto, 

mesmo quando há forte associação da síndrome de POEMS e gamopatia 

monoclonal. Muitos pacientes com paraproteína IgG não apresentam neuropatias, e 

muitas neuropatias observadas em pacientes com gamopatia monoclonal IgG 

incluem todo o espectro das desordens neuropáticas, inclusive a distal, neuropatia 

axonal comprimento-dependente e polineuropatia inflamatória desmielinizante 

crônica (PIDC).  

Nos pacientes com PIDC e gamopatia monoclonal IgG, as características 

clínicas, eletrofisiológicas e patológicas são idênticas às dos pacientes com PIDC 

sem gamopatia monoclonal (RAMCHANDREN, LEWIS, 2009). Além disso, 

indivíduos com gamopatia monoclonal IgG podem ter anticorpos contra antígenos 

neurais, mesmo na ausência de neuropatia clínica (DI TROIA et al., 1999). 

 

1.4.1.3 Tratamento 

 

Há alguns pontos definidos em relação às boas práticas para tratamento de 

neuropatia desmielinizante com IgM (EFNS/PNS, 2010). 



Introdução  |  53 

Pacientes com gamopatia monoclonal (MGUS) ou macroglobulinemia de 

Waldenstrom podem não necessitar de tratamentos, a menos que uma neuropatia 

ou condições relacionadas a IgM o requeiram (KYLE et al., 2003). 

Em pacientes sem incapacidades significativas ou razões hematológicas para 

terapêutica, não há evidências de que tratamentos imunomoduladores ou 

imunossupressores sejam benéficos. Nesses casos, podem ser propostos 

tratamentos sintomáticos para tremores e parestesias e prestados esclarecimentos 

sobre o fato de tais sintomas dificilmente apresentarem piora significativa ao longo 

dos anos.  

Em pacientes com incapacidades crônicas ou progressivas, tratamentos 

imunomodulatores ou imunossupressivos podem ser considerados, embora nenhum 

deles tenha eficácia comprovada. Não há consenso sobre qual tratamento utilizar 

primeiro. Plasmaférese ou IVIg podem ser considerados para pacientes com piora 

rápida ou clinicamente similares ao PIDC típico, mas o benefício se mantém por 

curtos períodos e tratamentos repetidos serão necessários. 

Uma revisão da Cochrane com neuropatias e paraproteína anti-MAG concluiu 

não haver evidência adequada para recomendar uma imunoterapia em particular 

(LUNN; NOBILE-ORAZIO, 2006). Similar conclusão foi obtida para neuropatia 

desmielinizante com paraproteína sem anticorpos anti-MAG. Baseada na evidência 

sobre a patogenicidade dos anticorpos anti-MAG, terapia foi direcionada para a 

redução de IgM ou no caso de anticorpos anti-MAG serem removidos (plasmaférese) 

ou por inibição (IVIG) ou redução da síntese (corticosteroides, imunossupressivos ou 

agentes citotóxicos ou interferon-alfa) (LUNN; NOBILE-ORAZIO, 2006).  

Estudos têm relatado efeito benéfico do rituximab, um anticorpo humanizado 

monoclonal para o CD20, localizado em células B (DALAKAS, 2010; LUNN; 

NOBILE-ORAZIO, 2006). Assim, combinar rituximab com fludarapine ou 

ciclofosfamida pode ser útil para pacientes cujos sintomas não sejam responsivos ao 

rituximab em monoterapia (HOSPITAL, 2013; KOYA, 2012). Uma vez reduzido, o 

nível de IgM pode ser mantido baixo mediante tratamentos repetidos com rituximab. 

Concentrações séricas de IgM são indicadores mais confiáveis de respostas 

hematológicas do que títulos de anticorpos anti-MAG. Considerando que as 

mudanças de títulos de anticorpos são exponenciais e não linearmente relacionadas 
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com concentrações de anticorpos, a melhora clínica está tipicamente associada com 

redução de 50% de IgM sérico (KELLY et al., 1988). 

Agentes anti-inflamatórios com alvo em macrófagos (CHO et al., 2010) e 

receptores de células B associados a quinases (ROBAK T; ROBAK E, 2012) 

constituem novas e promissoras terapias que podem ser efetivas em algumas 

neuropatias desmielinizantes crônicas imunomediadas (LATOV, 2014). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos 
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Realizar a adaptação transcultural e validação da escala R-ODS para o 

português do Brasil. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Casuística e Métodos 
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3.1 Amostra do estudo 

 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico de SGB, PIDC e MGUS, avaliados 

no período de 16 meses (01/12/2015 a 30/03/2017) no Ambulatório de Doenças 

Neuromusculares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), após aprovação do projeto da 

pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, Processo HCRP nº 16833/2015 (Anexo 

A). Foram considerados elegíveis aqueles que preencheram os critérios de inclusão 

e exclusão, conforme recomendações da European Federation of Neurological 

Societies/Peripheral Nerve Society (EFNS/PNS, 2010: PIDC, GMUS) e para a SGB 

(ASBURY; CORNOBLATH, 1990) (Anexo B). 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Incluídos pacientes com idade de 18 anos ou mais e condição clínica estável, 

definida como sem alterações físicas e funcionais por período superior a dois meses 

antes do ingresso no estudo, os quais, após serem esclarecidos sobre os objetivos e 

as condições da investigação, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram considerados não elegíveis para o estudo os pacientes que não 

preencheram os critérios previstos da EFNS/ PNS (2010) (PIDC, MGUS) e critérios 

diagnósticos para SGB (ASBURY; CORNBLATH, 1990). 

 

3.2 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Os pacientes elegíveis para o estudo foram abordados no Ambulatório de 

Doenças Neuromusculares e, mediante aceite, submeteram-se ao protocolo de 

pesquisa, que consistiu em uma primeira avaliação por meio de questionário 

contendo dados da anamnese e aplicação de escalas bem definidas para avaliação 

clínica. Essas escalas são: R-ODS, Escala de avaliação funcional (Índice de 
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Barthel), Escala para avaliação da qualidade de vida (SF-36), Escala da somatória 

do MRC, Escala da somatória sensitiva do INCAT (ISS), Escala de avaliação motora 

do INCAT (ODSS) e avaliação da força de preensão em mãos utilizando 

dinamômetro (vigorímetro). Todos os pacientes foram avaliados entre a segunda e 

quarta semana para reaplicação da escala R-ODS. As escalas de avaliação clínica 

encontram-se anexas (Anexos de C a H), assim com a avaliação de força de 

preensão em mãos (Anexo I).  

 

3.2.1 Instrumentos 

 

3.2.1.1 Questionário com dados pessoais 

 

O questionário sobre os dados pessoais encontra-se inserido em um breve 

roteiro de anamnese utilizado para coleta das principais variáveis do estudo 

(Apêndice B). 

 

3.2.1.2 Escala global de incapacidade construída por análise Rasch (R-ODS) 

 

Esta escala foi desenvolvida para avaliar pacientes de maneira a capturar 

suas limitações tanto nas atividades da vida diária quanto no aspecto social. 

Estruturalmente, comtempla itens de amplas dificuldades, cujo objetivo é melhor 

alcançado nos pacientes com diferentes níveis de capacidades.  

Incapacidade tem sido proposta como nível preferencial para avaliar medidas 

de respostas terapêuticas nas neuropatias imunomediadas. Entretanto, muitas 

escalas usadas baseiam-se na Teoria Clássica do Teste (CTT).  

Geralmente, os pacientes são solicitados a completar todos os itens dessas 

escalas, embora alguns possam ser irrelevantes para seus respectivos níveis de 

capacidade. Além disso, a soma dos escores dos itens frequentemente assume 

igualdade de relevância e, como consequência, o peso decadaitem pode ser 

bastante diferente. Em função dessas limitações, faz-se necessária uma abordagem 

com tecnologia mais moderna, como a de Rasch, para desenvolver uma escala que 

mensure incapacidades em pacientes com neuropatias imunomediadas. 
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Neste modelo, a possibilidade de se completar um item depende da 

dificuldade do mesmo e do nível de habilidade do respondente. É composta por 24 

itens com três opções de repostas: “Impossível” (0), “Possível com esforço” (1), 

“Fácil de executar” (2), “Não se aplica” (não recebe pontuação). A pontuação total 

poderá variar de “0”, grau máximo de incapacidade, a 48 pontos, indivíduos 

plenamente capazes (VAN NES et al., 2011). Em 2014, DRAAK et al. avaliaram a 

responsividade da escala R-ODS versus ONLS em pacientes com SGB, PIDC e 

MGUS, tendo encontrado proporção maior no significado de melhora comparada a 

INCAT-ONLS. Estima-se o tempo de dois minutos para aplicação da escala (Anexos 

C e D).  

 

3.2.1.3 Escala de avaliação funcional (índice de Barthel) 

 

O índice de Barthel avalia as atividades da vida diária (AVDs) e mede a 

independência funcional no cuidado pessoal, na mobilidade, locomoção e no 

controle das eliminações. Cada item é pontuado de acordo com o desempenho do 

paciente em realizar tarefas de forma independente, com alguma ajuda ou sozinho.  

A versão utilizada avalia a independência funcional em dez tarefas: 

alimentação, higiene pessoal, controle vesical e anal, transferências (cama/cadeira 

ou vice-versa), utilização do vaso sanitário, banho, vestir-se, mobilidade/ 

deslocamento, subir/descer escadas. Alimentação: 10: independente. O paciente 

pode alimentar-se sozinho quando alguém o serve, ou seja, está ao seu alcance 

(sal, temperos, é capaz de espalhar a manteiga, por exemplo). 5=Alguma ajuda é 

necessária (por exemplo alguém cortar os alimentos ou dieta modificada). 

Dependente=0. Higiene pessoal (barbear-se, pentear-se, maquiar-se, escovar os 

dentes) Independente=5. Dependente=0. Controle de esfíncter vesical.  

Continente=10. Acidente ocasional=5. Incontinente=0. Controle esfíncter anal. 

Continente=10. Acidente ocasional=5. Incontinente=0. Transferência cadeira/cama 

ou vice-versa) Independente=15. Alguma ajuda (verbal ou física)=10. Muita ajuda 

(pode manter-se sentado)=5. Totalmente dependente (incapaz de manter postura 

sentado) = 0.Mobilidade/Deslocamento. Independente (pode solicitar ajuda 

técnica)=15. Ajuda de uma pessoa (verbal ou física) =10. Independente em cadeira 
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de rodas= 5. Imóvel=0. Utilização do sanitário: Independente para sentar, levantar, 

vestir-se, pressionar descarga)=10. Necessita de alguma ajuda=5. Totalmente 

dependente=0.Vestir-se: independente (incluindo botões e atacadores)=10. 

Necessita ajuda=5. Totalmente dependente=0. Banho: Independente=5. Necessita 

ajuda=0. Subir/Descer escadas: Independente=10. Necessita ajuda (verbal, física ou 

ajuda técnica)=5. Incapaz=0. 

A pontuação varia de 0 a 100. Pontuações mais elevadas indicam maior grau 

de independência (MINOSSO et al., 2010) (Anexos E e F). 

 

3.2.1.4 Escala de avaliação da qualidade de vida (SF 36 Medical Outcomes 
Study 36-Item - Short Form Health Survey)  

 

A percepção do estado de saúde e da qualidade de vida dos pacientes bem 

como o impacto tanto de sua doença como do respectivo tratamento têm sido 

amplamente reconhecidos como tópicos de pesquisa em estudos clínicos e 

epidemiológicos (GUYATT; FEENEY; PATRICK, 1993). 

A Escala de avaliação da qualidade de vida é um questionário 

multidimensional composto por 36 itens que englobam oito domínios: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta pontuação de 0 a 100, na qual zero 

representa o pior estado de saúde e 100 o melhor (CICONELLI et al., 1999). Este 

instrumento tem mostrado qualidades complementares às medidas tradicionais de 

desfecho (MERKIES et al., 2002) (Anexos G e H). 

 

3.2.1.5 Escala somatória do Medical Research Council (MRC) 

 

Analisa a atividade motora e tem a vantagem de detectar mudanças em cada 

categoria que, por sua vez, possuem importância clínica comprovada. Além disso, os 

graus das categorias são bem definidos. Outra característica é o seu elevado grau 

de concordância interobservadores, aspecto bastante útil para estudos 

multicêntricos. Avalia grupos musculares em membros superiores e inferiores, tanto 

proximais quanto distais, em um total de 12 grupos, sendo que, para cada membro, 

há três grupos com pontuação de “0” (nenhuma contração visível), 1=contração 
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visível sem movimentar o membro, 2= movimenta o membro, mas não contra a 

gravidade, 3= movimento contra a gravidade quase completo, 4= movimento contra 

a gravidade e resistência e 5= normal. Cada grupo muscular poderá pontuar de 0 até 

5, portanto, a pontuação máxima será 60 (força normal). Esses grupos musculares 

são facilmente testados contra a gravidade e tanto os proximais quanto os distais 

são representados na escala de pontuação do MRC (KLEYWEG; VAN DER 

MECHÉ; SCHMITZ, 1991) (Anexo I). 

 

3.2.1.6 Escala da somatória sensitiva do INCAT (ISS) 

 

A ênfase no aumento da acurácia nos estudos de pesquisa clínica tem 

demandado medidas psicométricas melhor estruturadas para quantificar déficits 

relevantes em medidas de prognóstico. Considerando que o comprometimento da 

sensibilidade nas neuropatias periféricas imunomediadas pode contribuir para as 

incapacidades, desenvolveu-se uma escala que atendesse aos requisitos 

necessários, tais como: validade, confiabilidade e responsividade às alterações 

clínicas ao longo do tempo. Essa escala avalia as sensibilidades: discriminação de 

dois pontos, vibratória e picada. Foram avaliados os braços e as pernas, com 

graduação de 0 (sensação normal) a 20 pontos (déficit sensitivo mais severo). Para 

cada modalidade em cada membro, há uma graduação de 0 a 4. Para pesquisar a 

sensibilidade dolorosa (picada), utilizou-se um estesiômetro. Aos pacientes foi 

perguntado se percebiam a picada como normal ou anormal. Parestesias, 

disestesias e hiperestesias foram pontuadas como anormal. O ponto de referência 

normal foi a face. A sensibilidade vibratória foi testada com diapasão (Rydel-Seiffer), 

e as medidas obtidas foram comparadas com dados normativos da literatura. Os 

locais examinados com graus correspondentes foram: na articulação interfalangeana 

distal dorsal do dedo indicador e articulação interfalangeana do hálux: normal (grau 

0) ou alterado (grau 1); sensibilidade anormal no processo estiloide do ulnar ou 

maléolo lateral da tíbia (grau 2); sensibilidade anormal no epicôndilo medial do 

úmero ou na patela (grau 3); sensibilidade anormal na articulação acromioclavicular 

ou na crista ilíaca superior anterior (grau 4). A sensibilidade dolorosa (picada) foi 

testada na polpa digital do indicador e do hálux. Os demais locais, tanto para braços 
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quanto para pernas, foram os mesmos pesquisados na sensibilidade vibratória, 

tendo sido adotado o mesmo critério de pontuação. Os exames da sensibilidade 

vibratória e da picada foram no sentido distal para proximal. Para a discriminação de 

dois pontos, utilizou-se um estesiômetro, testado na polpa digital do indicador. 

Pontuação: normal (grau 0) ≤4 mm; sensibilidade anormal (grau 1) 5-9 mm (grau 2) 

10-14 mm, (grau 3) 15-19 mm, (grau 4) ≥20 mm (MERKIES et al., 2000b) (Anexo J). 

 

3.2.1.7 Avaliação da força de preensão em mãos utilizando dinamômetro 
(Vigorímetro) 

 

Fraqueza muscular de predomínio distal é uma condição frequente neste 

grupo de neuropatias. Avaliação da força de preensão das mãos tem sido utilizada 

em pesquisas para avaliar efeitos de tratamentos e prognósticos nos pacientes com 

fraqueza nas mãos. Os dinamômetros Jamar e o vigorímetro têm sido as 

ferramentas de utilização mais frequentes nas pesquisas clínicas.  

Em estudo recente, ambos os instrumentos foram utilizados e demonstraram 

boas propriedades no que se refere à validação e confiabilidade (DRAAK et al., 

2014; MERKIES et al., 2000a). No presente estudo, utilizou-se o Vigorímetro (Martin 

Co, Tuttlingen, Germany). A força foi avaliada pela compressão do bulbo de 

borracha (diâmetro de 4,5 cm) e mensurada em Kilopascals (escala de 0-160). Os 

pacientes foram examinados de acordo com as recomendações da American 

Society of Hand Terapists (ASHT, 1992). Registrou-se um número máximo de três 

contrações voluntárias máximas para cada mão, de maneira alternada (período de 

repouso com 30” de intervalo) e as médias dos valores obtidos de ambas as mãos 

foram analisadas (Anexo K). 

 

3.2.1.8 Escala global de incapacidade e somatória (ODSS) 

 

A avaliação clínica em portadores de polineuropatias com síndrome de 

Guillain-Barré, polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDC) e 

polineuroatia associada à gamopatia monoclonal de significado indeterminado 

(MGUS) tem sido mais direcionada para prejuízos do que para incapacidades 

(HARTUNG et al., 1998; WHO,1980). As escalas mais frequentemente utilizadas 
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para avaliar prejuízos são as motoras com sistema de graduação baseado no 

Medical Research Council (MRC) e diferentes medidas de desfechos sensitivos, 

incluindo vários tipos de sensibilidades. Disfunções em braços nos portadores de 

polineuropatias imunomediadas podem contribuir para o desenvolvimento de 

incapacidades, de modo que as medidas para avaliação deste constructo devem 

avaliar pernas e braços (BERNSEN et al., 1999). Entretanto, são escassos os 

estudos que têm avaliado incapacidades em braços diante de tais desordens 

(MERKIES et.al., 2000b). 

A ODSS foi construída para avaliar os graus de incapacidade em braços e 

pernas de portadores de neuropatias imunomediadas. É composta por cinco itens 

para braços, com três opções de respostas “Não afetado”, “Afetado, mas não 

impedido” e “Impedido” e pontuação de 0 a 5; para as pernas, há sete itens e três 

opções de respostas: “Não afetado”, “Afetado, mas não impedido”, “Impedido”, com 

pontuação total 0 (normal) e 12 (máximo de incapacidade) (MERKIES et al., 2002). 

Nesse estudo, o autor buscou a validação, confiabilidade e responsividade de sua 

escala (Anexo L). 

 

3.3 Tradução e adaptação cultural 

 

No processo da adaptação cultural buscou-se, em consensos, por propostas 

metodológicas já estabelecidas na literatura, mesmo considerando a presença de 

divergências entre os pesquisadores na área. 

Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) sugerem cinco diferentes exemplos de 

situações nas quais pode ocorrer o processo de adaptação comparando o alvo onde 

será aplicado o instrumento, a origem (onde foi desenvolvido), linguagem e cultura. 

Enfatizaram que suas recomendações estavam direcionadas para a qualidade do 

processo de adaptação. A qualidade do produto final (versão adaptada) apenas 

pode ser julgada por um comitê qualificado. Um investigador ou clínico podem 

apenas avaliar o processo desenvolvido para tradução e adaptação cultural, de 

modo que um único indivíduo não pode realizar o que é requerido em termos de 

linguística e/ou outras atribuições específicas do comitê. Outra recomendação dos 

autores é que cada etapa adicione qualidade à versão final em termos de 
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equivalência dos conceitos explorados entre o original e o instrumento final, mas o 

benefício precisa ser ponderado na execução do processo.  

Herdman, Rushby e Badia (1998) defendem uma abordagem universalista, 

que requer a consideração de seis tipos de equivalências, os quais, por sua vez, 

precisam ser suficientes para descrever e explicar a natureza do processo de 

adaptação. Esses autores argumentam que tal abordagem demanda cuidadosa 

pesquisa qualitativa na cultura-alvo, particularmente no julgamento da equivalência 

conceitual, e que o trabalho qualitativo poderá prover informações potencialmente 

fundamentais na decisão de adaptar ou não um instrumento já existente e qual deles 

adaptar.  

Com a crescente demanda de estudos multicêntricos, o processo de 

adaptação cultural passou por reestruturações no sentido de agilizar o processo 

sem, contudo, comprometer a qualidade. Beaton et al. (2000) delinearam o processo 

em cinco passos, os quais serão descritos a seguir.  

No primeiro, são necessários pelo menos dois tradutores que tenham o 

idioma-alvo como primeira língua, o que, de certa maneira, reflete as nuances da 

língua. Ambos também precisam apresentar diferentes perfis, e um deles deverá 

atentar aos conceitos a serem examinados no questionário a ser traduzido. Suas 

adaptações precisam prover equivalência sob a perspectiva clínica e a tradução, por 

sua vez, necessita conferir confiabilidade às perspectivas das medidas (T1). É 

gerado um relatório escrito. O outro tradutor não deve ser informado dos conceitos a 

serem quantificados e, preferentemente, não possuir conhecimentos em medicina ou 

na área clínica, o que se conhece como tradutor crédulo, capaz de perceber distintos 

significados em relação ao outro tradutor. Além disso, ele também poderá ser menos 

influenciado pelas metas acadêmicas e poderá apontar uma tradução em linguagem 

mais habitualmente utilizada pela população, frequentemente esclarecendo 

significados ambíguos do questionário original (T2). Este tradutor também elaborará 

um relatório.  

Na etapa seguinte (este seria o segundo passo), ambos se reúnem para, 

juntos, reverem o questionário original e as respectivas traduções. Após consenso, 

elaboram uma única versão (T-12) e, em seguida, redigem um relatório para 

documentar a síntese do processo do consenso.  
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Na etapa da retradução (terceiro passo), os tradutores (recomendado que 

sejam no mínimo dois) não têm acesso ao questionário original e devem ter o inglês 

como primeira língua. Eles realizam, então, a tradução de T12 para o inglês, de 

maneira independente. Não possuem informações sobre os conceitos explorados e, 

preferencialmente, não deverão ser versados em medicina. Produzem as versões 

BT1 e BT2. Este processo checa apenas um tipo de validade: evidência de 

eventuais erros conceituais e inconsistências grosseiras.  

Na sequência do processo (quarto passo), a composição do comitê será 

decisiva para a obtenção da equivalência transcultural. Recomendável que os 

profissionais possuam competências diversas, tais como: profissionais da saúde, 

professores em línguas e tradutores (tanto em processos de tradução como 

retradução). Nessa etapa, o comitê tem acesso ao questionário original e às 

traduções (T1, T2, T12, BT1, BT2), acompanhados dos relatórios escritos nos quais 

foram registradas todas as decisões tomadas de maneira racional nas etapas 

anteriores do processo. Destaca-se que essas decisões objetivam alcançar a 

equivalência entre a versão original do questionário e a versão final direcionada ao 

alvo nas quatro áreas: Equivalência semântica, Equivalência idiomática, 

Equivalência experiencial e Equivalência conceitual (BEATON et al., 2000) 

Equivalência Conceitual e dos Itens 

Procurou-se focalizar as dimensões que o instrumento é capaz de captar, isto 

é: “limitações nas atividades e participação social dos pacientes com GBS, PDIC e 

MGUSP”, considerando a percepção do paciente sobre sua capacidade para 

realização de atividades cotidianas e sociais. Nessa etapa, três juízes especialistas 

julgaram os itens com base nessas dimensões propostas pelo instrumento, por meio 

da comparação entre os referenciais teóricos disponíveis na literatura e o disponível 

na prática clínica. 

 

Equivalência Semântica 

Foram realizadas três traduções independentes para o português por 

brasileiros com formação universitária na área da saúde (médico, psicóloga, 

fisioterapeuta) e proficiência na língua inglesa. Após consenso na tradução, os 

juízes especialistas estabeleceram a versão de consenso, com base na qual se 
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obteve a retradução por outros pelo menos dois tradutores, cuja primeira língua seja 

o inglês, e não tiveram conhecimento do documento original, portanto trabalham de 

forma independente (BEATON et al., 2000). Na sequência, os três juízes bilíngues 

avaliaram formalmente a equivalência entre a retradução e o instrumento original. As 

versões finais - retraduzida e em português – devem conter significados denotativos 

(i.e., as ideias ou objetos do mundo aos quais uma ou várias palavras se referem) e 

conotativos (i.e. o impacto que um termo gera no contexto cultural da população-

alvo) (Anexo M). 

 

Equivalência Operacional 

Participaram dessa etapa os juízes especialistas da versão de consenso. Os 

resultados do estudo foram apresentados e os juízes avaliaram a pertinência de 

cada item, o formato do formulário e analisaram as alterações propostas (BEATON 

et al., 2000). 

 

Equivalência de Mensuração 

É o estudo das propriedades psicométricas do protocolo e comparação com 

as propriedades obtidas no instrumento original. Baseia-se na Escala de 

Incapacidade Geral construída pelo método Rasch para as neuropatias periféricas 

imunomediadas (R-ODS) (VAN NES et al., 2011). 

Para o processo de adaptação transcultural da R-ODS para neuropatias 

periféricas imunomediadas, foram utilizadas as propostas de operacionalização com 

algumas modificações (REICHENHEIM; MORAES, 2007). As etapas do 

planejamento e a metodologia adaptada para o presente estudo estão sumarizadas 

na Figura 1. 
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Figura 1 - Quadro esquemático do processo de adaptação transcultural com base 
na metodologia proposta por Reichenheim e Moraes (2007), modificada 
para o presente estudo 

 

Etapa Objetivo Estratégia para 

avaliação 

Sujeitos envolvidos Resultados 

Equivalência 

conceitual e 

de itens 

Investigar os 

constructos do 

instrumento de 

modo teórico. 

Revisão bibliográfica. Pesquisadora 

Reuniões com juízes. 

 

Constructos 

pertinentes ao 

contexto 

brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equivalência 
Semântica 

a) três traduções 
independentes; 
 
b) versão de 
consenso; 
 
c) retradução; 
 
d) apreciação 
entre as versões 
(original, VC e 
retradução);  
 
e) Pré-teste; 
 
f) apreciação das 
respostas do pré-
teste. 

Consulta aos três 
tradutores; 
 
Comparação de cada 
tradução (juízes 
especialistas); 
 
Consulta ao tradutor 
juramentado; 
 
Consulta aos juízes 
não especialistas; 
 
Comparação da 
versão original com a 
retraduzida e a 
original pelo grupo 
de experts em inglês; 
 
Consulta final aos 
juízes especialistas. 

3 tradutores; 
 
7 juízes especialistas; 
 
Pesquisadora; 
 
16 juízes não 
especialistas. 

Obtenção da 
versão 
adaptada e 
verificação da 
aplicabilidade 
na população 
brasileira. 

 
 
Equivalência 
Operacional 

Verificação de 
layout, 
administração e 
método de coleta. 

Comparação entre o 
layout, método de 
administração e coleta 
original com a versão 
brasileira. 

Juízes não 
especialistas; 
 
Juízes especialistas e 
pesquisadora. 

 
 
Padronização. 

 
 
Equivalência 
de 
mensuração 

Análise das 
propriedades 
psicométricas. 

Aplicação da versão 
brasileira em amostras 
específicas e análise 
estatística dos dados. 

33 pacientes; 
 
1 examinador. 

Análise 
empírica dos 
itens; 
 
Validade; 
 
Confiabilidade. 
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3.3.1 Estudo das propriedades psicométricas 

 

Evidências baseadas no processo de resposta 

Referem-se à sensibilidade aparente da medida e de seus componentes. É 

um indicativo da acurácia da escala para medir o constructo pretendido. Nesta 

etapa, um formulário foi apresentado a um grupo de especialistas que avaliou as 

respostas obtidas pela própria medida. Neste caso, a hipótese é de que a pontuação 

R-ODS deficiência tem validade de face óbvia para medir as limitações para a 

realização de atividades de vida diária e a restrição social. 

 

Evidências baseadas no conteúdo 

Relacionam-se ao conceito de validade de face. Os especialistas avaliam se 

uma medida de resultado capta todos os conteúdos ou domínios relevantes ou 

importantes de uma doença. 

 

Evidências baseadas na estrutura interna 

Os 60 pacientes participantes do estudo, selecionados de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão já descritos, responderam às variáveis do estudo e a 

R-ODS. Para análise da estrutura interna, foi aplicada a Teoria de resposta ao item e 

verificada a Consistência Interna entre os itens. 

 

Evidências de validade baseadas nas relações com variáveis externas 

Nesta, os 60 pacientes da amostra foram avaliados pela escala R-ODS 

(Anexos C e D) e o índice de Barthel (validade concorrente) (Anexos E e F). 

Também foram aplicados nesta amostra o dinamômetro (Anexo K), Escala somatória 

do MRC (Anexo I) e Escala da somatória sensitiva dO INCAT (Anexo J), para 

investigar a validade discriminativa. 
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3.3.2 Confiabilidade 

 

Estabilidade teste-reteste 

Trata-se da concordância entre observações realizadas no mesmo paciente 

em duas distintas ocasiões. No presente estudo, os 60 pacientes da amostra foram 

avaliados pela R-ODS no intervalo de duas a quatro semanas após a primeira 

avaliação. 

 

3.4 Análise estatística 

 

Estatísticas descritivas foram utilizadas para verificação das variáveis 

demográficas. 

Evidências de validade com base em critérios externos ou validade 

discriminativa foram avaliadas pela correlação entre os itens da R-ODS e da escala 

de Barthel. Para validade concorrente, foi utilizada a correlação entre os itens das 

escalas aplicadas e a R-ODS. Espera-se que, nas medidas cujo constructo seja 

diferente, a correlação seja baixa. 

A consistência interna foi examinada por meio do coeficiente alpha de 

Cronbach, sendo que seu valor varia de 0 a 1. Destaca-se que, para obter a 

confiabilidade de um questionário, o valor mínimo aceitável é 0,7 (CRONBACH, 

1951). Estudos de estabilidade temporal também foram realizados com base no 

coeficiente de Spearman assim como estudos sobre dimensionalidade, mapa itens-

pessoas e análise dos componentes principais no software Winsteps. Outras 

análises foram realizadas com o software SPSS for Windows XP. O valor de p ser foi 

ajustado ao longo das análises, com base em correções de Bonferroni (BLAND e 

ALTMAN, 1995). 

O fluxograma, a seguir, evidencia a sequência dos procedimentos realizados 

no presente estudo (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma da abordagem metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalência conceitual e dos 

itens 

 

 
Equivalência semântica 

Tradução 

1 

 

 

Tradução 

2 

 

 

Tradução 

3 

 

 
Versão consensual 

Retradução 

 

 

Apreciação entre a versão de consenso, a retradução e a original. 

Submissão da versão adaptada à editora responsável. 

Pré-teste (juízes não especialistas) 

Equivalência operacional 

Apreciação dos dados do estudo-piloto pelo Comitê de Juízes 

Equivalência de mensuração 

Validade:  

a)  considerando o processo de resposta; 
b)  com base na estrutura interna; 
c) baseada na relação com outras medidas; 

d) baseada em variáveis externas. 

Confiabilidade 

Equivalência funcional 

Publicação dos resultados 
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Para as análises estatísticas, foi elaborado, inicialmente, um banco de dados 

em Excel, com os registros das informações sociodemográficas e as respostas dos 

sujeitos para a fase teste-reteste, separadamente. Realizaram-se análises na 

perspectiva da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e utilizou-se o programa SPSS® 

(DEVELLIS, 2006). A análise de correlação entre a R-ODS e outras medidas de 

desfecho baseou-se na correlação de Spearman (SPEARMAN, 1904). Os 

coeficientes alpha foram calculados para verificar as estimativas de precisão. 

Calculou-se o coeficiente de consistência interna por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach, e os coeficientes de correlação intraclasse foram calculados para 

investigar a estabilidade temporal (CRONBACH, 1951; SHROUT; FLEISS, 1979). 

Também foram realizadas comparações entre os grupos por meio do teste t. Foram 

utilizadas a análise de variância (ANOVA) ou teste Kruskal-Wallis (para variáveis não 

parametricamente distribuídas) ou teste X2 (para variáveis categóricas), com o 

objetivo de investigar a influência das variáveis demográficas na R-ODS. 

Obteve-se a correlação entre a somatória do MRC e os valores da somatória 

sensitiva do INCAT (ISS) com domínios SF-36 e RODS por meio do coeficiente de 

correlação de Spearman (ZHOU; OBUCHOWSKI; McCLISH, 2002). 

A Curva Roc e análises de sensibilidade e especificidade também foram 

realizadas (SABBATINI, 1995). 

Fez-se a análise de regressão linear univariada para determinar qual medida 

de comprometimento (pontuação do MRC, pontuação da somatória sensitiva da 

escala do INCAT (ISS), da força de preensão em mãos mensurada pelo vigorímetro 

e a escala de Barthel. Sendo que a última apresentou forte correlação com a RODS. 

Realizaram-se comparações entre grupos controlando as variáveis por meio da 

ANCOVA e ANOVA (HAIR et al., 2009). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Resultados
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4.1 Parte 1 - Estudo de adaptação transcultural 

 

4.1.1 Equivalência conceitual e dos itens 

 

Procurou-se focalizar as dimensões passíveis de serem capturadas pelo 

instrumento, isto é: “limitações de atividade de vida diária e restrição social” dos 

pacientes com GBS, PDIC, considerando as percepções do paciente sobre suas 

capacidades para a realização de atividades diárias e sociais. Nessa etapa, três 

juízes especialistas acordaram que os itens abordavam as dimensões propostas 

pela versão traduzida da R-ODS. Houve concordância sobre a presença de relação 

entre os referenciais teóricos disponíveis na literatura e o disponível pela R-ODS 

para uso no Brasil. 

 

4.1.2 Equivalência semântica 

 
A adaptação da R-ODS teve como base uma proposta metodológica prévia 

(REICHENHEIM; MORAES, 2007), com modificações para o presente estudo. Duas 

ou mais versões traduzidas precisam ser obtidas de forma independente para 

definição dos termos utilizados na versão a ser testada (REICHENHEIM; MORAES, 

2007). Nesta investigação, as três traduções independentes fundamentaram a 

discussão dos juízes especialistas (médicos, psicóloga e fisioterapeutas), que 

chegaram a uma versão de consenso. Em seguida, elaborou-se a retradução, de 

forma independente (Anexo M). 

 

4.1.2.1 Pré-teste (estudo-piloto) 

 

Amostra 

A versão foi aplicada em um grupo de 16 pacientes com PIDC (75%) e SGB 

(25%). Oitenta e um por cento da amostra total foi composta por mulheres. Obteve-

se a média do total de pontos da RODS (27,6±11). Os dados demográficos estão 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados demográficos do grupo-piloto 

 

 IDADE ESCOLARIDADE 

 Mínimo/Máximo Média (sd) Variância Mínimo/Máximo Média (sd) Variância 

PIDC (n=12) 35 - 66 51,08 ±10,7 114,63 0 - 15 6,75±4,1 16,38 

SGB (n=4) 45-68 56,25 ±10,6 112,25 8-20 11,7±5,6 32,25 

sd= desvio-padrão; n= número; PIDC= Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica; SGB= Síndrome de 

Guilain-Barré . 

 

 

No estudo-piloto, a análise da compreensão das instruções e dos termos 

mostrou-se aplicável a todos os sujeitos, que verbalizaram ter compreendido as 

instruções. Os sujeitos não apresentaram dificuldades para entendimento das 

instruções e não sugeriram alterações no instrumento. As dúvidas ou inconsistências 

no formato e na tradução da R-ODS (caso houvesse) foram retransmitidas e 

discutidas com o Comitê de Especialistas para análise e ajustes necessários. 

Constatada a aplicabilidade da escala para a população brasileira, manteve-se a 

versão final (Anexos C e D). 

 

4.1.3 Equivalência operacional 

 

Participaram desse processo os juízes especialistas da versão de consenso, 

aos quais foram apresentados os resultados obtidos no estudo-piloto. Aos juízes 

coube a avaliação da pertinência de cada item e do formato do formulário. Eles 

também analisaram as alterações propostas. Uma vez que a compreensibilidade foi 

comum a todos os sujeitos, fato verbalizado e evidenciado pela capacidade de 

atender ao que foi solicitado e desempenhar com sucesso os itens propostos na R-

ODS, os juízes consideraram que as instruções deveriam ser mantidas tais como na 

versão original. Os formatos gráficos e a disposição das figuras também se 

mantiveram iguais. Todos os juízes concluíram que a R-ODS era facilmente 

aplicável e requeria menos de dois minutos para ser concluída, similarmente ao 

observado durante a aplicação do instrumento no idioma de origem (VAN NES et al., 

2011). 
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4.2 PARTE 2 - Estudo das propriedades clinimétricas da R-ODS (equivalência 
de mensuração) 

 

Etapa correspondente ao estudo das propriedades clinimétricas do protocolo 

e comparação com as propriedades obtidas no instrumento original. Baseou-se na 

Escala de Incapacidade Geral construída pelo método Rasch para as neuropatias 

periféricas imunomediadas (R-ODS) a fim de auxiliar o desenvolvimento de estudos 

clínicos e seguimentos dos portadores das neuropatias imunomediadas:  

polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda (PIDA), polineuropatia inflamatória 

desmielinizante crônica (PIDC) e gamopatia monoclonal de significado 

indeterminado (GMUS). 

 

4.2.1 Análises de confiabilidade/fidedignidade 

 

Pode-se dizer que um instrumento possui consistência interna quando todos 

os seus itens medem a mesma característica. Uma vez que a confiabilidade se 

refere à acurácia, à consistência e à estabilidade dos escores dos testes, esta foi 

verificada por meio das análises de consistência interna (coeficiente alfa de 

Cronbach) e estabilidade teste e reteste (estabilidade temporal). 

 

4.2.1.1 Consistência interna 

 

Os valores de confiabilidade para a RODS no grupo de pacientes estão 

apresentados na Tabela 2. Esta medida foi obtida pela análise de consistência 

interna, pelo método alfa de Cronbach, que verifica a homogeneidade dos itens e se 

todos eles avaliam as mesmas dimensões. O valor assumido pelo Alfa ficou entre 0 

e 1 e, quanto mais próximo de 1 estivesse, maior seria a fidedignidade das 

dimensões do constructo (PASQUALI, 2009). Para esta análise, dados da amostra 

total do presente estudo foram utilizados. Compuseram a amostra 60 pacientes 

(40% com SGB, 52% com PIDC e 8% com GMUS), idade média de 53,05 

(dp=14,35, IC 95%, 18 a 78 anos) e 43% deles mulheres. Os resultados foram 

analisados globalmente, sem divisão por grupos e faixas etárias. A média, o desvio- 

padrão, o número de variáveis e o coeficiente alfa estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Estatística descritiva e coeficiente alfa entre os escores da R-ODS 

 

Variáveis Média Desvio-padrão N de itens Alfa de Cronbach 

R-ODS 1 1,28 ,61 25 0,76 

R-ODS 2 ,42 ,51   

R-ODS 3 ,85 ,66   

R-ODS 4 ,14 ,36   

R-ODS 5 ,64 ,63   

R-ODS 6 1,21 ,80   

R-ODS 7 ,28 ,46   

R-ODS 8 ,78 ,80   

R-ODS 9 1,64 ,63   

R-ODS 10 ,42 ,51   

R-ODS 11 1,57 ,75   

R-ODS 12 1,42 ,75   

R-ODS 13 1,71 ,61   

R-ODS 14 1,64 ,49   

R-ODS 15 1,71 ,46   

R-ODS 16 1,78 ,57   

R-ODS 17 1,50 ,75   

R-ODS 18 1,71 ,61   

R-ODS 19 1,64 ,63   

R-ODS 20 1,14 ,77   

R-ODS 21 1,57 ,64   

R-ODS 22 1,07 ,82   

R-ODS 23 1,50 ,51   

R-ODS 24 1,78 ,57   

R-ODS TOTAL 29,50 10,14   

 

 
O coeficiente de consistência interna entre as duas variáveis foi de 0,76. 

Portanto, por ter excedido 0,70, pode-se afirmar que houve excelente consistência 

interna entre os itens (CRONBACH, 1951). 

 

4.2.1.2 Estabilidade temporal 

 

A estabilidade deriva da análise da reprodutibilidade do instrumento, quando 

aplicado em curto espaço de tempo. No presente estudo, a R-ODS foi aplicada em 

intervalo de duas a quatro semanas. Os resultados foram analisados sem a 
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estratificação por grupos clínicos, uma vez que se objetivou a análise da 

reprodutibilidade do instrumento nesta medida. As estatísticas descritivas e o 

resultado do teste de Spearman encontram-se na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Média, desvio-padrão e coeficiente de correlação de Spearman na primeira e 
segunda testagem 

 

 
TESTE  RETESTE  

Variável Média DP Média DP r 

R-ODS 
29,22 11,66 29,58 11,79 0,98** 

**p<0,0001; DP= desvio-padrão; r= coeficiente de correlação de Spearman. 

 

 

O teste de correlação revelou que as medidas da R-ODS apresentaram forte 

correlação, o que indica significativa estabilidade temporal (r=0,98, p<0,0001).  

 

4.2.2 Validade 

 

4.2.2.1 Evidências baseadas no processo de resposta 

 

Devido às características descritas pela AERA, APA e NCMF (2008), infere-se 

que este tipo de evidência corresponda à validade de conteúdo. Esta evidência foi 

analisada na parte 1 do presente estudo, durante todo o processo de adaptação da 

RODS até a fase-piloto. 

 

4.2.2.2 Evidências baseadas na estrutura interna pela correlação entre as 
variáveis que compõem a R-ODS 

 

O resultado do presente estudo foi obtido pela análise de correlação de 

Spearman entre a pontuação do R-ODS e o escore total. A Tabela 4 mostra que as 

correlações entre os itens variaram de 0,40 a 0,90 (p<0,01). Os itens 1, 3, 5, 6, 9, 10, 

11, 13, 17, 19, 20 e 22 apresentaram correlação forte (r>0,7, p<0,001). Contudo, é 

possível afirmar que, na presente análise, os padrões de correlação, de um modo 

geral, se mantiveram em todos os itens.  



 

Tabela 4 - Correlações entre as variáveis que compõem a R-ODS 
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4.2.2.3 Evidência baseada na relação com outras variáveis (validade 
convergente-discriminante) 

 

Os estudos de correlação que compararam a R-ODS com as outras escalas 

são apresentados na Tabela 5. Esta análise permitiu obter as evidências de validade 

com base na relação entre as medidas (convergente-discriminante). Foram 

calculados os coeficientes de correlação de Spearman entre a pontuação total de R-

ODS e SF-36. A R-ODS obteve correlação alta com a medida de capacidade 

funcional da SF-36 (ρ=0.89 p<0,05) e correlação moderada com as medidas de 

saúde física e o total do SF-36, respectivamente (ρ=0.65 P<0,05). Considerando os 

itens presentes na R-ODS, a capacidade funcional dos sujeitos avaliados na SF-36 

mostrou-se a variável mais relacionada com a R-ODS. 

 
 
 



 

Tabela 5 - Correlação entre a R-ODS e as variáveis da SF-36 

 

  RODS 
Capacidade 

funcional 
Aspectos 

físicos 
Dor 

Estado geral 
de saúde 

Vitalidade 
Aspectos 

sociais 
Aspectos 

emocionais 
Saúde 
mental 

Saúde 
física 

Saúde 
Mental 

TOTAL 
SF36 

RODS 1 ,890
**
 ,522

**
 0 ,578

**
 ,490

**
 ,518

**
 ,572

**
 ,386

**
 ,649

**
 ,602

**
 ,649

**
 

Capacidade 
funcional 

  1 ,506
**
 0 ,633

**
 ,574

**
 ,610

**
 ,528

**
 ,464

**
 ,697

**
 ,650

**
 ,691

**
 

Aspectos físicos     1 ,492
**
 ,521

**
 ,549

**
 ,598

**
 ,782

**
 ,288

*
 ,791

**
 ,688

**
 ,778

**
 

Dor       1 0 ,418
**
 ,295

*
 ,358

**
 0 ,567

**
 ,353

*
 ,483

**
 

Estado geral de 
saúde 

        1 ,672
**
 ,555

**
 ,617

**
 ,493

**
 ,771

**
 ,797

**
 ,764

**
 

Vitalidade           1 ,722
**
 ,602

**
 ,664

**
 ,834

**
 ,834

**
 ,822

**
 

Aspectos sociais             1 ,708
**
 ,601

**
 ,695

**
 ,871

**
 ,830

**
 

Aspectos 
emocionais 

              1 ,486
**
 ,752

**
 ,854

**
 ,852

**
 

Saúde mental                 1 ,513
**
 ,738

**
 ,642

**
 

Saúde física                   1 ,858
**
 ,942

**
 

Saúde mental                     1 ,958
**
 

TOTAL SF36                        1 
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A Tabela 6 detalha as medidas de correlação entre o total da RODS e as 

demais referentes à avaliação da capacidade funcional. O índice de Barthel, que 

avalia as atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional, foi a 

medida de maior correlação com a RODS (ρ=0.87; p<0,05). A outra medida que 

obteve correlação moderada foi a Escala da somatória do MRC (ρ=0,65; p<0,05). 

Esses resultados são congruentes e mostram estimativas de validade da RODS, 

pois a MRC é concebida como uma medida de investigação da atividade motora. 

Já as medidas do escore total de Incapacidade Global (ODSS-MMII e ODSS-

MMSS) apresentaram forte correlação, mas negativa, indicando que as variáveis 

medem o mesmo constructo, mas, em virtude dos critérios de pontuação (RODS 

é crescente e ODSS decrescente), a correlação mostrou-se negativa (p>0.7; 

p<0.05). 

 



 

RODS MRC - MMII MRC -MMSS

 ODSS - 

MMSS ODSS- MMII  

INCAT-  

MMSS. 

Picada 

INCAT-  

MMII. Picada 

INCAT- 

MMSS 

Vibratória 

INCAT- 

MMII 

Vibratória 

Vigorimetro- 

kPa .Mão D

Vigorimetro-

kPa  Mão E

 

Discriminação 

de dois pontos Indice Barthel

RODS 1 ,769
**

,655
**

-,769
**

-,852
** 0 -,279

* 0 -,401
**

,611
**

,620
** 0 ,873

**

MRC -MMII 1 ,642
**

-,705
**

-,872
** 0 -,325

*
-,326

*
-,478

**
,567

**
,559

** 0 ,802
**

MRC -MMSS 1 -,613
**

-,595
** 0 0 0 -,370

**
,694

**
,727

** 0 ,653
**

 ODSS - MMSS 1 ,753
**

,445
**

,410
**

,440
**

,470
**

-,563
**

-,558
**

,316
*

-,753
**

ODSS- MMII  1 0 ,380
** 0 ,468

**
-,529

**
-,555

** 0 -,857
**

INCAT-  (ISS) 

MMSS. Picada 
1 ,636

**
,568

**
,443

** 0 0 ,358
** 0

INCAT-  (ISS) 

MMII. Picada 
1 ,366

**
,625

** 0 0 ,298
*

-,388
**

MMSS Vibratória 
1 ,614

**
-,306

*
-,330

*
,380

**
-,290

*

 MMII Vibratória 
1 -,304

*
-,367

**
,313

*
-,420

**

Vigorimetro- kPa 

.Mão D
1 ,897

** 0 ,574
**

Vigorimetro-kPa  

Mão E
1 0 ,578

**

 Discriminação de 

dois pontos  D/E
1 0

Indice Barthel 1

Tabela 6 - Correlação entre R-ODS e outras medidas de capacidade funcional 
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4.2.2.4 Evidências de validade com base em variáveis externas (validade de 
critério)  

 

4.2.2.4.1 Estudo com grupos especiais 

 

Buscaram-se também evidências de validade por meio do estudo com grupos 

clínicos. Neste caso, a amostra de pacientes (26 mulheres e 34 homens) 

apresentava diagnóstico da doença há mais de um ano no momento da avaliação. O 

correspondente dos valores medianos, das estatísticas de diferença entre os grupos 

e a significância para todas as escalas está apresentado na Tabela 7. 

A análise de variância e o teste de Kruskal Wallis foram realizados em caso 

de variáveis com distribuição normal e não normal. Nesta etapa, também foram 

investigadas as influências das variáveis demográficas (ex: sexo, idade, tempo de 

evolução da doença, comorbidades e tratamento) nos escores da RODS. 

O sexo (p=0,73), a idade (F1,15, p=0,39), a presença de comorbidades 

(p=0,62) e o tratamento (p=0,62) não exerceram influências significativas que 

pudessem constituir fator de confundimento nos escores da R-ODS. Já o diagnóstico 

principal e o tempo de evolução da doença (p=0,009) foram variáveis que exerceram 

influências significativas (p<0,01) nos escores dos grupos. Isto significa que o 

diagnóstico principal exerceu diferença significativa nos escores da RODS (F= 5,19; 

p=0,008). 
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Tabela 7 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com PIDC e SGB 

 

 PIDC SGB Teste t Valor de p Variância 

 Média ± sd (IC) Média ± sd    

% mulheres 43% 39% --  -- 

Idade (anos) 56,7 (11,6) 49 (14,7) 28,05 
,000 

183,40 

Temp. evol. doença 2,6 (0,6) 1,2 (0,5) 16,02 
,000 

0,78 

Total SF-36 45,2 (19,9) 55,1 (25,5) 15,46 ,000 527,82 

R-ODS 24 (9,6) 35,5 (10,9) 17,89 ,000 135,93 

ODSS - MM SS 
2,0 (0,6) 0,78 (1,0) 

9,23 
,002 

1,29 

ODSS- MMII 
3,2 (0,8) 1,0 (1,6) 8,09 ,007 3,95 

Índice de Barthel 79,1 (20,4) 93,9 (11,8) 33,11 ,000 342,37 

Vigor. kPa. Mão D 
39,3 (24,7) 56,2 (29,6) 

11,93 ,000 788,53 

Vigor.-kPa Mão E 39,8 (23,6) 55,0 (29,3) 12,25 
,000 

739,63 

INCAT(ISS) MMSS 1,4 (1,7) 0,52 (1,2) 4,87 ,05 
2,32 

MRC -MMSS 26,78 (4,4) 28,8 (2,8) 
50,40 ,000 

15,41 

MRC -MMII 21,96 (4,9) 27,3 (4,6) 31,69 ,000 30,16 

 

 

Mesmo após o controle da variável tempo de doença, pela ANCOVA, 

observa-se que a diferença entre os grupos se manteve (F=27,44; p<0,0001). Além 

disso, como é possível observar, todas as demais medidas clínicas (ex. MRC, 

INCAT, etc.) mostraram diferenças significativas (p<0,01) entre os grupos de 

pacientes com PIDC, MGUPS e SGB, confirmando os achados da R-ODS. 

Observou-se que a amostra dos pacientes com PIDC e MGUSP obteve pontuações 

menores na R-ODS e em todas as outras medidas, o que indica pior qualidade de 

vida e capacidade funcional mais comprometida em relação ao grupo com SGB.  

 

4.2.2.4.2 Validade diagnóstica 

 

Estimativas de sensibilidade e especificidade e a área sob a curva (AUC) 

foram obtidas para investigar o quanto a R-ODS era capaz de discriminar os grupos 

com PIDC e MGUS, cujos escores foram piores do que aqueles de pacientes com 

SGB. Como mostra a Figura 3, a curva ROC (AUC=0,79, IC:0,65-0,92, p<0,0001) 
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sugere que o modelo é capaz de predizer, com precisão, o valor de uma resposta da 

observação.  

 

 

Figura 3 - Curva ROC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O ponto de corte sugerido é _________, com sensibilidade de ___ e 

especificidade de ____, conforme mostra a Tabela 8.  
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Tabela 8 - Coordenadas da curva ROC e pontos de corte 

 

Positivo se menor ou igual a
a
 Sensibilidade 1-Especificidade 

,000 ,000 ,000 

4,500 ,036 ,000 

9,000 ,071 ,000 

10,500 ,107 ,000 

11,500 ,107 ,043 

14,000 ,143 ,043 

16,500 ,179 ,043 

17,500 ,214 ,087 

18,500 ,250 ,130 

19,500 ,286 ,130 

20,500 ,321 ,130 

21,500 ,357 ,130 

22,500 ,429 ,130 

23,500 ,464 ,130 

25,000 ,536 ,174 

27,000 ,536 ,217 

28,500 ,679 ,261 

29,500 ,750 ,304 

30,500 ,857 ,304 

32,500 ,857 ,391 

36,000 ,893 ,435 

38,500 ,929 ,478 

39,500 ,929 ,565 

40,500 ,964 ,565 

42,500 ,964 ,609 

44,500 1,000 ,739 

45,500 1,000 ,783 

47,000 1,000 ,913 

49,000 1,000 1,000 

 

 

4.3 Análises de Regressão Linear Múltipla para explicar/prever a influência das 
variáveis independentes na R-ODS 

 

Foram realizadas análises de regressão linear univariadas e multivariadas 

para determinar quais medidas de comprometimento (pontuação da MRC, 

pontuação sensitiva da INCAT, Vigorímetro e índice de Barthel) apresentaram forte 
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associação com a R-ODS, assim como no estudo original. A forte associação entre a 

variável dependente e as variáveis explicativas foi apresentada como R2 - a fração 

de variância explicada pela variável independente de um modelo de regressão. 

No primeiro modelo de regressão foram incluídas todas as variáveis, 

somatória sensitiva do (INCAT - ISS) MMSS-MMII, Somatória do MRC-MMSS, MRC- 

MMII, Vigorímetro e Índice de Barthel. Verificou-se, no entanto, que o INCAT- (ISS) 

MMSS sensitivo não possuía correlação forte (r= -0,07). O índice de Barthel e o 

MRC foram os maiores preditores de incapacidade (R2= 0,80 e R2=0,70, p<0,0001), 

se comparados com a força de aderência (Vigorímetro) e o a somatória do sensitivo 

(INCAT-): R2= 0,61 e R2= -0,07, respectivamente. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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Nos últimos anos tem-se observado uma grande tendência nas pesquisas 

clínicas de elaboração de escalas para avaliações dos pacientes, porém com o 

objetivo de que sejam direcionadas para doenças específicas ou grupos de doenças 

que compartilham semelhanças e diferenças, mas, ainda assim, com propriedades 

sensíveis e discriminativas. Entretanto, sabe-se que sua elaboração demanda tempo 

e custos, de modo que uma alternativa frequente tem sido a utilização de escalas já 

existentes, embora neste caso seja necessário realizar prévias adaptações, 

considerando não só a linguagem, mas usos e costumes dos diversos contextos 

onde foram elaboradas e serão utilizadas (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 

1993)  

Na presente investigação, com base em estudos e normas da literatura, foi 

realizado o processo da tradução e adaptação cultural da Escala Global de 

Incapacidade construída pelo método Rasch. Sua tradução para o português do 

Brasil foi bem-sucedida e a retradução para a língua inglesa correspondeu muito 

bem à versão original. A escala foi traduzida adequadamente e sua adaptação 

cultural seguiu o algoritmo dos padrões preconizados. (BEATON et al., 2000; 

GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; REICHENHEIM; MORAES, 2007). 

A R-ODS é uma escala desenvolvida com medidas de desfecho linearmente 

pesadas que, especificamente, capturam limitações nas participações sociais e nas 

atividades da vida diária. Elaborou-se o questionário utilizando as percepções dos 

pacientes em realizar suas atividades no cotidiano. Os 24 itens que a compõem 

preenchem as expectativas do modelo Rasch. Embora as características clínicas 

dos pacientes estáveis possam ser ligeiramente diferentes no seu padrão de 

resposta, apenas três itens foram removidos da escala preliminar pelo viés do fator 

de diagnóstico (VAN NES et al., 2011). 

Considerando que o fator de calibração se baseia nas características da 

população do estudo, foi questionado se representaria pacientes incluídos nos 

estudos clínicos. As características da linha de base dos pacientes dos estudos 

clínicos incluem soma da ODSS em torno de quatro. Além disso, alguns critérios de 

inclusão adotam somas menores do ODSS, por exemplo, pelo menos dois em 

estudo clínico randomizado com Metotrexate para avaliar a eficácia em pacientes 

com PIDC previamente tratados com IVIG ou corticosteroides. Outro estudo clínico 
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avaliou a eficácia de IVIG em pacientes com GMUSP e considerou valores para o 

ODSS sendo graus um e dois, considerando que o valor menor ou o maior poderia 

estar presente em MMSS ou MMII (COMI et al.; HUGHES et al., 2008; RMC TRIAL 

GROUP, 2009). As características básicas da R-ODS mostraram graus ≥2 em 47% 

dos MMSS e grau ≥1 em MMII em 74% dos pacientes, o que implica incapacidade 

suficiente na amostra para calibrar a R-ODS para futuros estudos clínicos em 

pacientes com diagnósticos de PIDC e MGUSP. Apenas 30% da população da R-

ODS foi incapaz de deambular independentemente (ODSS em MMII grau ≥3), 

resultado que corresponde à somatória de incapacidade na SGB ≥ 3, a qual é 

frequentemente utilizada como critério de inclusão nos estudos clínicos da SGB 

(PRITCHARD et al., 2003; VAN KONINGSVELD et al., 2004). Evidentemente que os 

pacientes com SGB na sua fase aguda poderão apresentar sintomas e sinais mais 

severos do que os que foram incluídos no estudo da R-ODS, que se encontravam 

estáveis. Possivelmente, os pesos dos itens poderiam ser diferentes se pacientes 

mais severamente afetados tivessem sido incluídos. Considerando que o Índice de 

Separação de Pessoas (PSI) da R-ODS foi extremamente alto (0,97), é razoável 

assumir que esta escala poderá ser capaz de diferenciar as várias fases da doença 

nos pacientes com GBS (VAN NES et al., 2011). 

A ALDS, o banco de itens e a ACTIVLIM são escalas linearmente pesadas 

que quantificam o estado funcional. A primeira é direcionada para condições 

crônicas e a segunda, para várias desordens neuromusculares. Comparou-se a 

localização do item da R-ODS com as localizações dos itens semelhantes na ALDS 

e ACTIVLIM (HOLMAN et al., 2004; VANDERVELDE et al., 2007). A localização de 

pessoas (logits) diferiu consideravelmente entre essas escalas e a R-ODS, assim 

como a ordem de dificuldade do item também apresentou visível diferença. Esses 

resultados fortalecem a ideia de que a construção de escalas doença-específicas é 

necessária.  

A teoria da resposta ao item (IRT) e as mensurações Rasch estimam a 

probabilidade da pessoa, considerando-se o nível da habilidade, ser capaz de 

completar o item/ tarefa (VAN NES, et al., 2011; HAYS; MORALES; REISE, 2000). A 

ALDS é baseada na IRT, a qual objetiva encontrar o melhor modelo que explique os 

dados, enquanto a análise RASCH observa a taxa dos dados da escala para 
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satisfazer a expectativa do modelo (TESIO, 2003; VAN NES, et al., 2011). Como 

resultado, na IRT um modelo frequentemente com poucas restrições é escolhido 

para explicar os dados.  

Mais recentemente, desenvolveu-se uma escala para avaliar limitações de 

atividades em pacientes com AVC (ACTIVLIM- Stroke: a Crosscultural Rasch-Build 

Scale of Activity Limitation in Patients with Stroke), da Bélgica e de Benin, tendo em 

comum a língua, mas não a cultura. Foram utilizadas duas escalas que medem 

incapacidade funcional: o Índice de Barthel e a Medida de Independência Funcional 

(FIM). As medidas da ACTIVLIM-Stroke foram elevadas e significativamente 

correlacionadas com as do índice de Barthel (r=0.83, p<0.001, n=119) e a FIM-motor 

(r=8.82, p<0.001, n=140). Por meio delas, foi possível comprovar uma boa validade 

externa do constructo, usando correlações destas e elevada capacidade de 

discriminação da ACTIVLIM-Stroke (BATCHO; TENNANT; THONNARD, 2012). 

Neste estudo, obteve-se elevada correlação da R-ODS com o índice de 

Barthel (p=0.87, p< 0.05). O ACTIVLIM-Stroke, questionário aplicado em 204 

pacientes, mostrou elevada validade interna, excelente consistência interna e boa 

validação crosscultural. A confiabilidade do teste-reteste da hierarquia da dificudade 

do item (CCI=0.99, p <0.001) e o paciente logit (CCI=0.92, p <0.001), ambos foram 

excelentes. No presente estudo foi verificado (r=0.98, p< 0.001), corroborando a 

obtenção de boa validade externa do constructo e excelente confiabilidade teste-

reteste.  Esses coeficientes são suficientemente elevados para concluirmos que o 

questionário é reprodutível no tempo e fornece medidas confiáveis. Além disso, a R-

ODS, por ser uma escala com excelentes propriedades clinimétricas e elevada 

capacidade para discriminar distintos níveis  de limitações nas atividades realizadas 

por pacientes com neuropatias periféricas imunomediadas, possibilitou desenvolver 

o estudo dos grupos especiais e identificar que o diagnóstico e o tempo de evolução 

da doença exerceram diferenças nos escores da R-ODS, uma vez que foi possível 

evidenciar que, mesmo quando se tinha o controle da variável tempo de doença, 

mantinha-se a diferença entre os grupos (Tabela 7). Assim, identificou-se que os 

escores dos pacientes com PIDC e MGUSP obtiveram pontuações menores em 

relação ao grupo da SGB, o que indica pior qualidade de vida e capacidade 

funcional (Tabela 7). 
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Em 2013, estudo multicêntrico (CI-PeriNomS Group) avaliou pacientes 

portadores de neuropatias periféricas induzidas por quimioterapia (CIPN). Foram 

avaliados 281 pacientes com quadros estáveis, sendo aplicadas as seguintes 

escalas de desfecho: National Cancer Institute-Common Toxity Criteria (NCI-CTC), 

Total Neuropathy Score Clinical version (TNSc), the modified  Inflammatory 

Neuropathy Cause and Treatment (INCAT) group sensory sumscore (m ISS), The 

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 e 

CIPN20 quality-of life measures. De acordo com suas doenças de base, os 

participantes receberam drogas com platinum, taxanas e, em menor proporção, 

vincristina, bortezomib ou talidomida. Após aplicação das escalas, observaram-se 

maior comprometimento sensitivo e relatos de dores em algum grau, variando de 

20%-25%, indicando escore de dores mais severas em 50%. Nesse estudo, o 

comprometimento sensitivo foi significativamente diferente do encontrado na 

presente investigação, em que o grau de comprometimento sensitivo não se mostrou 

capaz de influenciar nos resultados comparativos das demais escalas (CAVALETTI 

et al., 2013). 

A R-ODS é um instrumento de fácil aplicação. Os itens foram muito bem 

estruturados para investigar limitações nas atividades e participações sociais em 

pacientes portadores de polineuropatias autoimunes, a saber: polineuropatia 

inflamatória desmielinizante aguda (PIDA), polineuropatia inflamatória 

desmielinizante crônica (PIDC) e polineuropatia associada a paraproteínas 

(MGUSP). A escala foi exaustivamente trabalhada para que os seus 24 itens 

preenchessem plenamente as expectativas do modelo Rasch. Possui as 

características necessárias para avaliações clínicas quer seja auxiliando as decisões 

de tratamento na clínica diária, quer seja em trials de novas abordagens terapêuticas 

destas patologias. A escala também foi construída de forma que seus itens fossem 

linearmente pesados e, assim, ela pudesse captar os diferentes níveis de 

dificuldades de cada paciente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusões 
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Após análise dos resultados, concluiu-se que: 

 

 As qualidades psicométricas evidenciaram coeficientes de precisão e 

validade que possibilitam o seu uso no Brasil. 

 

 Uma vez que a confiabilidade foi verificada por meio das análises de 

consistência interna (coeficiente  de Cronbach), pode-se afirmar que a 

versão traduzida da R-ODS para o português do Brasil foi bem 

compreendida e mostrou-se adequada para avaliar pacientes com 

neuropatias imunomediadas no contexto brasileiro. 

 

 A característica de possibilitar estudos de grupos especiais é um 

aspecto importante a ser melhor observado em estudos futuros, assim 

como a responsividade da escala também poderá ser analisada 

mediante ampliação da amostra e seguimento mais longo. 

 

 A R-ODS, por sua simplicidade, clareza e praticidade de aplicação, 

pode ser utilizada tanto em estudos clínicos quanto na avaliação diária 

dos pacientes pelos médicos, a fim de determinar melhoras ou 

deterioração. Auxiliará, portanto, nas condutas de tratamento. 
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ANEXO A 
 
 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B  
 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 

 

Tabela 1 - Critérios diagnósticos para síndrome de Guillain‐Barré (SGB) 
 

Achados necessários para o diagnóstico 
 
Fraqueza progressiva nos membros superiores e inferiores (pode iniciar-se com fraqueza 
apenas nos membros inferiores) 
Arreflexia (ou reflexos tendinosos diminuídos) 
 
Achados que dão forte sustentação ao diagnóstico 
 
Progressão dos sintomas que dure de dias a 4 semanas 
Simetria relativa dos sintomas 
Sintomas ou sinais sensitivos discretos 
Comprometimento dos nervos cranianos, especialmente fraqueza bilateral dos músculos 
faciais 
Disfunção autonômica 
Dor (frequentemente presente) 
Alta concentração de proteína no LCR 
Características eletrodiagnósticas típicas  
 
Achados que podem gerar dúvidas quanto ao diagnóstico 
 
Disfunção pulmonar grave com fraqueza limitada dos membros no início 
Sinais sensitivos graves com fraqueza limitada no início 
Disfunção intestinal ou vesical no início 
Febre no início  
Nível sensitivo nitidamente definido 
Progressão lenta com fraqueza limitada sem comprometimento respiratório (considerar 
polineuropatia desmielinizante inflamatória subaguda ou PIDC) 
Fraqueza assimétrica marcadamente persistente  
Disfunção vesical e intestinal persistente  
Número de células mononucleares aumentado no LCR (>50/ml) 
Células polimorfonucleares no LCR 
 

Fonte: (Adaptado de ASBURY; CORNBLATH, 1990).  
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Tabela 2 - Critérios clínicos diagnósticos para PIDC  
 

1- Critérios de inclusão 

A. PIDC Típico 

Cronicamente progressivo em degraus ou recorrente, fraqueza proximal e distal 

simétricas e déficits sensitivos em todas as extremidades desenvolvido acima de 

dois meses; nervos cranianos podem ser afetados. 

Ausência ou redução dos reflexos osteotendíneos em todas as extremidades. 

 

B. PIDC Atípico 

Um dos seguintes, mas de outra maneira como em A (reflexos osteotendíneos 

podem ser normais nos membros não afetados). 

Fraqueza de predomínio distal (desmielinização sensitiva adquirida distal 

(DADS). 

Apresentações motoras ou sensitivas, incluindo polineuropatias crônicas imuno- 

sensitivas afetando o neurônio sensitivo primário central. 

Apresentações assimétricas (multifocal adquirida desmielinizante sensitiva e 

motora (MADSAM, Lewis-Sumner). 

Apresentação focal (envolvendo o plexo braquial ou um ou mais nervos 

periféricos em um membro superior). 

Envolvimento do SNC (pode ocorrer na forma típica ou sob outras formas 

atípicas de PIDC).  

 

2- Critérios de exclusão 

- Difteria, exposição a substâncias tóxicas ou drogas que podem ter causado a 

neuropatia. 

- Neuropatias hereditárias desmelinizantes conhecidas ou semelhantes devido a 

história familiar de deformidade em pés, mutilações em mãos ou pés, retinite 

pigmentosa, ictiose, paralisia por labilidade à pressão. 

- Presença de distúrbio de esfíncter. 

- Neuropatia motora multifocal. 

- Anticorpos contra mielina associados à glicoproteína. 

Fonte: Hughes et al. (2006). 
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Tabela 3 - Critérios de suporte para PIDC 
 

A. Elevação dos níveis de proteínas no líquido cefalorraquidiano com contagem de 

leucócitos <10/mm3 (recomendação nível A) 

B. Imagens de Ressonância Nuclear Magnética com gadolinium mostrando 

aumento e/ou hipertrofia de raízes em níveis cervical, lombosacro e cauda 

equina, ou de plexos braquial ou lombosacro (recomendação nível C) 

C. Biopsia de nervo mostrando, de forma inequívoca, evidências de desmielinização 

e/ou remielinização em ≥5 fibras por microscopia eletrônica ou em >6 de 50 

feixes de fibras 

D. Melhora clínica após tratamento modulador (recomendação nível A) 

Fonte: Hughes et a. (2006). 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Categorias de diagnósticos para PIDC 

 

PIDC Definido 

Critério clínico I A ou B e II com critério eletrodiagnóstico I; ou PIDC provável + pelo 

menos um critério de suporte; ou PIDC possível + pelo menos dois critérios de suporte 

 

PIDC provável 

Critério clínico I A ou B e II com critério eletrodiagnóstico II; ou PIDC possível + pelo 

menos um critério de suporte 

 

PIDC possível 

Critério clínico IA ou B e B e II com critério eletrodiagnóstico III 

PIDC (definido, provável, possível) associado com doenças concomitantes  

Fonte: Hughes et a. (2006). 
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Tabela 5- Critérios eletrodiagnósticos para PIDC 
 

I. Definido: pelo menos um dos seguintes 

A. Latência motora distal prolongada pelo menos 50% acima dos valores do 

limite superior normal em dois nervos, ou 

B. Redução das velocidades de condução motora pelo menos 30% abaixo dos 

valores dos limites inferiores normais em dois nervos, ou 

C. Prolongamento da latência da onda-F pelo menos 20% cima dos valores do 

limite superior normal em dois nervos (>50% se a amplitude do pico negativo 

do potencial de ação muscular composto-PAMC) <80% dos valores normais 

do limite inferior) ou 

D. Ausência da onda-F em dois nervos, se estes tiverem amplitude do pico 

negativo distal do PAMC pelo menos 20% do limite inferior dos valores 

normais, mais, pelo menos, outro parâmetro de desmielinização, em pelo 

menos um outro nervo, ou 

E. Bloqueio de condução motora parcial: redução da amplitude em pelo menos 

50% do pico negativo proximal do PAMC e pelo menos 20% do limite inferior 

dos valores normais em dois nervos ou em um nervo, mais de um parâmetro 

de desmielinização em pelo menos um outro nervo, ou 

F. Dispersão temporal anormal (aumento em >30% da duração entre o pico 

negativo proximal e distal do PMAC) em pelo menos dois nervos, ou 

G. Duração do PMAC distal (intervalo entre o início do primeiro pico negativo e 

retorno na linha de base do último pico negativo) de pelo menos 9 ms em 

pelo um nervo, mais outro parâmetro em pelo menos um outro nervo. 

II. Provável 
H. Redução da amplitude em pelo menos 30% do pico negativo proximal do 

PMAC em relação ao distal, excluindo o nervo tibial posterior, se o pico distal 

do PMAC for pelo menos 20% do limite inferior dos valores normais em dois 

nervos ou em um nervo, mais um outro parâmetro de desmielinização em 

pelo menos um outro nervo. 

III. Possível 
I. Como em I, mas apenas em um nervo 

Para aplicar esses critérios, os nervos mediano, ulnar (estimulação abaixo do cotovelo), 

peroneiro (estimulação abaixo da cabeça da fíbula) e o tibial serão testados em um lado. 

Temperaturas devem ser mantidas em 33ºC na palma e 30ºC nos maléolos externos 

(Pontos de Boas Práticas)  

Fonte: Hughes et al. (2006). 
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Tabela 6 - Definição de Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado 

(MGUS) 

1. MGUS IgM é definida pela presença de ambos os critérios: 

a. Não há infiltrado linfoplasmocitário na biopsia de medula óssea, ou infiltrado não 

facilmente explicado com estudos fenotípicos negativos.  

b. Sem sinais ou sintomas sugestivos de infiltrado tumoral (sintoma constitucional, 

síndrome de hiperviscosidade, organomegalia). 

 

2. MGUS, IgG ou IgA é definida pela presença dos seguintes critérios: 

a. Componente monoclonal sérico  ≤30g /l 

b. Proteinúria de Bence-Jones  ≤1g/24 h 

c. Ausência de lesões escleróticas ósseas 

d. Ausência de anemia, hipercalemia ou insuficiência renal crônica 

e. Infiltrado de células plasmáticas  na medula óssea <10% 

 

Fonte: EFNS/PNS PDN GUIDELINE (2010) 

 

 

 

 

Tabela 7 - Achados eletrofisiológicos associados a MGUS IgM 

 

1. Redução simétrica e uniforme das velocidades de condução, o envolvimento sensitivo 

é mais severo que o motor. 

2. Latência motora distal desproporcionalmente prolongada. Isto pode ser quantificado 

como índice de latência terminal (definido como distância distal/ [velocidade de 

condução motora X latência motora distal); isto é: velocidade distal/ velocidade 

intermediária segmentar) ≤0.25 

3. Ausência do potencial do nervo sural (isto é, menos semelhante a ter o mediano 

anormal, sural normal, padrão de potencial de ação sensitivo. 

4. Bloqueio de condução motor parcial (isto é: amplitude do CMAP proximal/ distal <0.5 e 

marcada dispersão do CMAP distal são muito raros.    

 

Fonte: EFNS/PNS PDN GUIDELINE (2010) 
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ANEXO C 

 
 

Rasch-built Overall Disability Scale (R-ODS) 
 

 
This is a questionnaire about the relationship between daily activities and your health. Your answers 
give information about how your polyneuropathy affects your daily activities and to what degree you 
are able to perform your usual activities.  
Answer each question by marking the correct answer with a cross (X). You can only choose one 
answer to each question. If you are not sure what to answer, mark the most appropriate answer.  
If you need assistance or you are using special devices to perform the activity, mark “possible with 
effort”. In case you never perform the activity due to your polyneuropathy mark “not possible”. “Not 
applicable” should only be used in case you never perform the activity for other reasons (e.g. you don’t 
walk a dog because you don’t have one). 
 

 Activities  Difficulty performing this activity 

  0  1 2  

  Not  Possible with Easy to Not 

 Are you able to: possible effort perform applicable 

1 Bend forward and pick something up      
       

2 Remain standing for a long time period,      

 e.g. several hours      

3 Walk up a flight of stairs      
       

4 Run      
       

5 Walk outdoors, up to max 1 kilometer      
       

6 Walk while avoiding obstacles      
       

7 Dance      
       

8 Travel by public transport      
       

9 Turn a key in a lock      
       

10 Carry and put down a heavy object      
       

11 Move a chair      
       

12 Catch an object (e.g. a ball)      
       

13 Wash your upper body      
       

14 Wash your lower body      
       

15 Take a shower      
       

16 Brush your teeth      
       

17 Sit on/ go to a toilet      
       

18 Dress your upper body      
       

19 Eat      
       

20 Do the dishes      
       

21 Make a sandwich      
       

22 Do the shopping      
       

23 Go to the general practitioner      
       

24 Read a book/ newspaper      
       

      Fonte: VAN NES et al. (2011). 
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ANEXO D 
 
 

ESCALA DE INCAPACIDADE GERAL CONSTRUÍDA PELO MÉTODO 
RASCH (R-EIG = R-ODS) 

 
 
INSTRUÇÕES: Este é um questionário sobre a relação entre as suas atividades diárias e a sua 
saúde. As suas respostas fornecem informações sobre como sua polineuropatia afeta suas atividades 
diárias e em que grau você é capaz de executar suas atividades habituais. Responda a cada questão, 
marcando a resposta correta com um xis (X). Você pode escolher somente uma resposta para cada 
questão. Se você não está seguro/a em relação ao que responder, marque a questão que achar mais 
adequada. Se você necessita de assistência ou está usando algum aparelho ou dispositivo especial 
para executar a atividade, marque “Possível com esforço”. Se você nunca executa a atividade por 
causa da sua polineuropatia, marque “Impossível. ”Não se aplica”, deve ser usado somente no caso 
de você nunca executar a atividade por outras razões (por exemplo: você não caminha com um 
cachorro porque você não tem cachorro). 

 

 

Atividades Dificuldade para realizar a atividade 

Você consegue: 0 1 2  
Não se aplica Impossível Possível 

com esforço 
Fácil de 
executar 

1 Curvar-se para frente e pegar alguma 
coisa 

    

2 Ficar em pé por um longo período de 
tempo (Exemplo: algumas horas) 

    

3 Subir um lance de escadas     

4 Correr     

5 Andar ao ar livre, até 1 quilômetro     

6 Caminhar, desviando dos obstáculos     

7 Dançar     

8 Utilizar transporte público     

9 Girar uma chave na fechadura     

10 Carregar e colocar no lugar um objeto 
pesado 

    

11 Mover uma cadeira     

12 Pegar um objeto (por exemplo, uma bola 
em movimento) 

    

13 Lavar a parte de cima do seu corpo     

14 Lavar a parte de baixo do seu corpo     

15 Tomar um banho de chuveiro     

16 Escovar os dentes     

17 Sentar-se no vaso sanitário     

18 Vestir a parte de cima do seu corpo     

19 Comer     

20 Lavar a louça     

21 Fazer um sanduíche     

22 Fazer compras     

23 Ir ao médico     

24 Ler um livro ou jornal     
Fonte: VAN NES et al. (2011). 
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ANEXO E 
 

BARTHEL INDEX 
 
 

 

1. Feeding 
10 = Independent. The patient can feed himself a meal from a tray or table when someone puts the 
food within his reach. He must put on an assistive device if this is needed, cut up the food, use salt 
and pepper, spread butter, etc. He must accomplish this in a reasonable time. 
5 = Some help is necessary (with cutting up food, etc., as listed above). 
2. Moving from wheelchair to bed and return 
15 = Independent in all phases of this activity. Patient can safely approach the bed in his wheelchair, 
lock brakes, lift footrests, move safely to bed, lie down, come to a sitting position on the side of the 
bed, change the position of the wheelchair, if necessary, to transfer back into it safely, and return to 
the wheelchair. 
10 = Either some minimal help is needed in some step of this activity or the patient needs to be 
reminded or supervised for safety of one or more parts of this activity. 
5 = Patient can come to a sitting position without the help of a second person but needs to be lifted out 
of bed, or if he transfers with a great deal of help. 
3. Doing personal toilet 
5 = Patient can wash hands and face, comb hair, clean teeth, and shave. He may use any kind of 
razor but must put 



Anexos  |  125 

in blade or plug in razor without help as well as get it from drawer or cabinet. Female patients must put 
on own makeup, if used, but need not braid or style hair. 
4. Getting on and off toilet 
10 = Patient is able to get on and off toilet, fasten and unfasten clothes, prevent soiling of clothes, and 
use toilet paper without help. He may use a wall bar or other stable object for support if needed. If it is 
necessary to use a bed pan instead of a toilet, he must be able to place it on a chair, empty it, and 
clean it. Patient needs help because of imbalance or in handling clothes or in using toilet paper. 
5. Bathing self 
5 = Patient may use a bath tub, a shower, or take a complete sponge bath. He must be able to do all 
the steps involved in whichever method is employed without another person being present. 
6. Walking on a level surface 
15 = Patient can walk at least 50 yards without help or supervision. He may wear braces or prostheses 
and use crutches, canes, or a walkerette but not a rolling walker. He must be able to lock and unlock 
braces if used, assume the standing position and sit down, get the necessary mechanical aides into 
position for use, and dispose of them when he sits. (Putting on and taking off braces is scored under 
dressing.) 
10 = Patient needs help or supervision in any of the above but can walk at least 50 yards with a little 
help. 
6a. Propelling a wheelchair 
5 = If a patient cannot ambulate but can propel a wheelchair independently. He must be able to go 
around corners, turn around, maneuver the chair to a table, bed, toilet, etc. He must be able to push a 
chair at least 50 yards. Do not score this item if the patient gets score for walking. 
7. Ascending and descending stairs 
10 = Patient is able to go up and down a flight of stairs safely without help or supervision. He may and 
should use handrails, canes, or crutches when needed. He must be able to carry canes or crutches as 
he ascends or descends stairs. 
5 = Patient needs help with or supervision of any one of the above items. 
8. Dressing and undressing 
10 = Patient is able to put on and remove and fasten all clothing, and tie shoe laces (unless it is 
necessary to use adaptations for this). The activity includes putting on and removing and fastening 
corset or braces when these are prescribed. Such special clothing as suspenders, loafer shoes, 
dresses that open down the front may be used when necessary. 
5 = Patient needs help in putting on and removing or fastening any clothing. He must do at least half 
the work himself. 
He must accomplish this in a reasonable time. 
Women need not be scored on use of a brassiere or girdle unless these are prescribed garments. 
9. Continence of bowels 
10 = Patient is able to control his bowels and have no accidents. He can use a suppository or take an 
enema when necessary (as for spinal cord injury patients who have had bowel training). 
5 = Patient needs help in using a suppository or taking an enema or has occasional accidents. 
10. Controlling bladder 
10 = Patient is able to control his bladder day and night. Spinal cord injury patients who wear an 
external device and leg bag must put them on independently, clean and empty bag, and stay dry day 
and night. 
5 = Patient has occasional accidents or can not wait for the bed pan or get to the toilet in time or 
needs help with an external device. 
A score of 0 is given in all of the above activities when the patient cannot meet the criteria as defined 
above. 
 
Fonte: Mahoney e Barthel (1965). 
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ANEXO F 
 
 

ÍNDICE DE BARTHEL - AVALIAÇÃO FUNCIONAL 
 
 

 Pontuação 

Alimentação 
Independente 
Necessita de ajuda ou Dieta modificada 
Totalmente Dependente 

10 
5 
0 

Higiene Pessoal 
(Barbear-se/ Pentear-se/ Maquiar-se/ Escovar os Dentes) 
Independente 
Necessidade de Ajuda 

5 
0 

Controle Esfíncter Vesical 
Continente 
Acidente Ocasional 
Incontinente 

10 
5 
0 

Controle Esfíncter Anal 
Continente  
Acidente ocasional 
Incontinente (ou necessita de clister) 

10 
5 
0 

Tranferência (cama/cadeira ou vice-versa) 
Independente 
Alguma ajuda (verbal ou física) 
Muita ajuda (pode manter-se sentado) 
Totalmente dependente, incapaz de manter postura sentado) 

15 
10 
5 
0 

Mobilidade/deslocação 
Independente (pode usar ajuda técnica) 
Ajuda de uma pessoa (verbal ou física) 
Independente em cadeira de rodas 
Imóvel 

15 
10 
5 
0 

Utilização do sanitário 
Independente (sentar, levantar, vestir-se, pressionar descarga) 
Necessita de alguma ajuda 
Totalmente dependente 

10 
5 
0 

Vestir-se 
Independente (incluindo botões e atacadores) 
Necessita ajuda 
Totalmente dependente 

10 
5 
0 

Banho 
Independente 
Necessita ajuda 

5 
0 

Subir/ Descer Escadas 
Independente 

10 

Necessita ajuda (verbal, física, ou ajuda técnica) 
Incapaz 

5 
0 

Total (0-100pontos) 

Autônomo 100 pontos 
Dependente Leve > 60 pontos 
Dependente Moderado >40 e ≤60 pontos 
Dependente Grave ≥ 20 e ≤40 pontos 
Dependente Total < 20 pontos 

Fonte: Minosso et al., (2010). 
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ANEXO G 
 
 

Short Form Health Survey- SF-36 Questions Medical Outcome Survey 

1. In general, would you say your health is: 
2. Compared to one year ago, how would you rate your health in general now? 
3. The following items are about activities you might do during a typical day. Does your health 
now limit you in these activities? If so, how much? 
a. Vigorous activities, such as running, lifting heavy objects, participating in strenuous sports 
b. Moderate activities, such as moving a table, pushing a vacuum cleaner, bowling, or playing golf 
c. Lifting or carrying groceries 
d. Climbing several flights of stairs 
e. Climbing one flight of stairs 
f. Bending, kneeling, or stooping 
g. Walking more than a mile 
h. Walking several blocks 
i. Walking one block 
j. Bathing or dressing yourself 
4. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or other 
regular daily activities as a result of your physical health? 
a. Cut down the amount of time you spent on work or other activities. 
b. Accomplished less than you would like 
c. Were limited in the kind of work or other activities 
d. Had difficulty performing the work or other activities (for example, it took extra effort) 
5. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or other 
regular daily activities as a result of any emotional problems (such as feeling depressed or 
anxious)? 
a. Cut down the amount of time you spent on work or other activities 
b. Accomplished less than you would like 
c. Didn't do work or other activities as carefully as usual 
6. During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems 
interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups? 
7. How much bodily pain have you had during the past 4 weeks? 
8. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal work (including both 
work outside the home and housework)? 
9. These questions are about how you feel and how things have been with you during the past 
4 weeks. For each question, please give the one answer that comes closest to the way you 
have been feeling. How much of the time during the past 4 weeks? 
a. Did you feel full of pep?  
b. Have you been a very nervous person?  
c. Have you felt so down in the dumps that nothing could cheer you up?  
d. Have you felt calm and peaceful? 
 e. Did you have a lot or energy?  
f. Have you felt downhearted and blue?  
g. Did you feel worn out? h. Have you been a happy person?  
i. Did you feel tired?  
10. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical health or emotional 
problems interfered with your social activities (like visiting with friends, relatives, etc.)?  
11. How TRUE or FALSE is each of the following statements for you?  
a. I seem to get sick a little easier than other people  
b. I am as healthy as anybody I know  
c. I expect my health to get worse  
d. My health is excellent  
 
SF-36 Response Choices  
1. Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor 
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2. Much better now than one year ago, Somewhat better now than one year ago, About the same as 
one year ago, Somewhat worse now than one year ago, Much worse than one year ago 
 3. Yes, Limited a lot; Yes, Limited a little; No, Not limited at all  
4a-d. Yes, No  
5a-c. Yes, No 
 6. Not at all, Slightly, Moderately, Quite a bit, Extremely 
7. None, Very mild, Mild, Moderate, Severe, Very severe  
8. Not at all, A little bit, Moderately, Quite a bit, Extremely  
9. All of the time, Most of the time, A good bit of the time, Some of the time, A little of the time, None of 
the time  
10. All of the time, Most of the time, Some of the time, A little of the time, None of the time  
11. Definitely true, Mostly true, Don't know, Mostly false, Definitely false 
 
Fonte: Ware e Sherbourne (1992)  
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ANEXO H 
 

 

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF-36 
 
 

1- Em geral você diria que sua saúde é: 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano como você se classificaria sua saúde agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer essas atividades? Em caso 
af irmat ivo,  quando? 

Atividades Sim, dificulta muito 
Sim, dificulta um 

pouco 

Não dificulta 
de modo 

algum 

a) Atividades rigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, praticar esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover 
uma mesa, passar aspirador de pó, jogar 
bola e varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 
1 2 3 

 

4- Durante as últimas quatro semanas, você apresentou algum dos seguintes problemas no trabalho 
ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 Sim      Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de realizar seu trabalho ou outras atividades (exemplo: 
necessitou de esforço extra). 1 2 

5- Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 
ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se 
sentir deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 
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a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que gostaria? 1 2 

c) Não realizou qualquer atividade com tanto cuidado? 1 2 

 
6- Durante as últimas quatro semanas, de que maneira sua saúde física ou os problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, aos amigos ou 
em grupo? 

De forma nenhuma. Ligeiramente. Moderadamente. Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas quatro semanas, o quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 
o trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas quatro semanas. Para cada questão, por favor, assinale uma resposta que mais 
se aproxime de maneira como você se sente neste período. 

 
Todo o 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca  

a) Quanto tempo você tem se 
sentindo repleto de vigor, 
vontade e força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que 
nada o consegue animar? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranquilo? 1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se 
sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se 
sentido cansado? 1 2 3 4 5 6 

10- Durante as últimas q u a t r o  semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou o s  
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? 

Todo o Tempo 
A maior parte do 

Tempo 
Alguma parte do 

tempo 
Uma pequena parte 

do tempo 
Nenhuma parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

Definitivamente verdadeiro.  1 

A maioria das vezes verdadeiro. 2 

Não sei.  3 

A maioria das vezes falso. 4 

Definitivamente falso. 5 

Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas. 1 2 3 4 5 

Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço. 1 2 3 4 5 

Eu acho que a minha saúde vai piorar. 1 2 3 4 5 

Minha saúde é excelente. 1 2 3 4 5 

Fonte: Ciconelli et al. (1999). 
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ANEXO I 
 
 
 

ESCALA SOMATÓRIA DO MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC) 
 

 
 
Tabela 1 - Grupos musculares (direito e esquerdo) avaliados na mensuração da escala 

somatória do MRC 
 

 D E 

Abdução do braço   

Flexão do cotovelo   

Extensão do punho   

Flexão da perna   

Extensão do joelho   

Flexão dorsal do pé   

Fonte: Kleyweg et al., (1991). 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 - Escala MRC com graduação. O paciente é examinado na posição sentada e/ ou 

decúbito dorsal 
 

0 = Nenhuma contração visível 

1 = Contração visível sem movimentar o membro (não existente flexão do quadril) 

2 = Movimenta o membro, mas não contra a gravidade 

3 = Movimento contra a gravidade quase completo 

4 = Movimento contra a gravidade e resistência 

5 = Normal 

Fonte: Kleyweg et al., (1991). 

 

 



Anexos  |  133 

ANEXO J 

 

ESCALA DA SOMATÓRIA SENSITIVA DO INCAT (ISS) 

 
 
Os níveis do ISS variam de 0 (sensação normal) até 20 (déficit sensitivo mais severo), 
sendo compostos pelas seguintes qualidades de sensibilidades:  

 Grau da picada no braço   (escala 0-4) 

 Grau da vibratória no braço   (escala 0-4) 

 Grau da picada na perna   (escala 0-4) 

 Grau da vibratória na perna   (escala 0-4) 

 Grau da discriminação de dois pontos (escala 0-4) 
A picada é testada com a ponta afiada do estesiômetro, indicando sujeitos normais e 

anormais. Parestesia, disestesia ou hipoestesia são pontuadas como anormais. Ponto de 
referência normal na face. 
Sensibilidade vibratória é testada com diapasão (Rydel-Seiffer), e as medidas obtidas são 
comparadas com limiares de valores normativos referidos. 

As sensibilidades vibratória e picada são examinadas nas porções distal para 
proximal e apenas extensões mais elevadas de disfunções em braços e pernas serão 
registradas separadamente por ambas qualidades. 
 
Sensibilidade da picada (locais a serem examinados e graus correspondentes) 

Braços Pernas 

Sensibilidade normal 0, no dedo indicador 
A
 Sensibilidade normal 0, no hálux 

F
 

Sensibilidade anormal Sensibilidade anormal 
1, dedo indicador 

B
 1, no hálux 

G 

2, no punho 
C 

2, no tornozelo 
H 

3, no cotovelo 
D 

3, no joelho 
I 

4, no ombro 
E 

4, no quadril 
E 

Sensibilidade vibratória (locais a serem examinados e graus correspondentes) 

Braços Pernas 

Sensibilidade normal 0, no dedo indicador 
A
 Sensibilidade normal 0, no hálux 

F
 

Sensibilidade anormal Sensibilidade anormal 
1, no dedo indicador 

B
 1, no hálux 

G
 

2, no punho 
C
 2, no tornozelo 

H 

3, no cotovelo 
D 

3, no joelho 
I 

4, no ombro 
E 

4, no quadril 
J 

Discriminação de dois-pontos (locais a serem examinados e graus correspondentes) 

Dedo Indicador K 

Sensibilidade normal 0, < 4mm
 

Sensibilidade anormal
 

1, 5-9mm
 

2, 10- 14mm
 

3, 15-19mm
 

4,  > 20 mm
 

A, B: dedo indicador (articulação interfalange distal dorsal); C: processo estiloide ulnar; D: epicôndilo medial do 
úmero; E: articulação acromioclavicular; F, G: hálux (articulação interfalange dorsal); H: maléolo lateral da tíbia;  
I: patela; J: crista ilíaca superior anterior; K: dedo indicador (lado ventral: falange distal). 
Fonte: Merkies et al. (2000b). 
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ANEXO K 
 

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO EM MÃOS - VIGORÍMETRO 

 

 

 Mão Direita 
(kPa) 

Mão esquerda 
(kPa) 

Tamanho da 
mão direita (cm) 

Tamanho da mão 
esquerda (cm) 

Primeira medida     

Segunda medida     

Terceira medida     

Média arimética das medidas     

Fonte: Vanhoutte et al. (2013).  
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ANEXO L  

 
 

ESCORE TOTAL DE INCAPACIDADE GLOBAL (ODSS) 
 
 

__________________________________________________________________________
Escala de incapacidade do braço - Lista de verificação das funções: 
(  ) Não afetado  (  ) Afetado, mas não incapacitado  (  ) Incapacitado 
 
________________________________________________________________________ 
Vestir a parte superior do corpo (exceto botões /zíperes). 
Lavar e pentear o cabelo. 
Encaixar uma chave em uma fechadura. 
Usar garfo e faca (/colher no caso do paciente que nunca usa garfo e faca). 
Abotoar ou desabotoar botões/abrir e fechar zíperes. 
 
Pontuação do braço 
0= Normal 
1= Sintomas menores ou sinais em um ou ambos os braços, desde que não afetem as funções 
listadas. 
2= Sintomas moderados ou sinais em um ou ambos os braços que afetem, mas não impeçam 
qualquer uma das funções listadas. 
3= Sintomas severos ou sinais em um ou ambos os braços que impeçam ao menos uma, mas não 
todas as funções listadas. 
4=Sintomas severos ou sinais em ambos os braços que impeçam todas as funções listadas, mas 
alguns movimentos intencionais ainda são possíveis. 
5= Sintomas severos ou sinais em ambos os braços que impeçam todos os movimentos intencionais 
 
_______________________________________________________________________________ 
Escala de incapacidade da perna - Lista de verificação das funções: 
(  ) Não   (  ) Sim  (  ) Não se aplica 
_______________________________________________________________________________ 
Você tem alguma dificuldade para caminhar? 
Você utiliza algum auxílio para caminhar? 
Como você geralmente faz para se descolar por uma distância de 10 metros? 
Sem ajuda 
Com uma bengala, uma muleta ou segurando no braço de alguém. 
Com duas bengalas, duas muletas ou com uma bengala ou muleta e segurando no braço de alguém. 
Com cadeira de rodas 
Se você utiliza cadeira de rodas, poderia você ficar de pé e andar alguns poucos passos com ajuda? 
Se você se encontra restrito ao leito na maior parte do tempo, poderia você fazer algum movimento 
intencional? 
 
Pontuação da perna 
0= Marcha não afetada 
1= Marcha afetada, mas não aparenta anormalidade. 
2= Anda de forma independente, mas aparenta anormalidade 
3= Geralmente utiliza suporte unilateral para andar 10 metros (bengala/bastão de apoio, muleta, 
amparo de um braço) 
4= Geralmente usa suporte bilateral para andar 10 metros (bengalas /bastões de apoio, muletas, 
amparo de dois braços) 
  
6= Restrito à cadeira de rodas, incapaz de ficar de pé e caminhar alguns passos com ajuda, mas 
capaz de fazer alguns movimentos intencionais. 
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7= Restrito à cadeira de rodas ou cama na maior parte do dia, impedido de fazer movimentos 
intencionais com as pernas (por exemplo, incapaz de reposicionar as penas na cama). 
_______________________________________________________________________________ 
Escore total de incapacidade global = escala de incapacidade do braço (variação 0-5) + escala de 
incapacidade da perna (variação 0-7); variação geral: 0 (sem sinais de incapacidade) até 12 (máxima 
incapacidade). 
Para a escala de incapacidade do braço: estabelecer uma pontuação para o braço apenas ao 
completar a lista de verificação das funções. Indicar, para cada função, se é “afetado”, “afetado, mas 
não incapacitado”, ou “incapacitado”. 
Para a escala de incapacidade da perna: estabelecer uma pontuação para a perna apenas ao 
completar as questões funcionais. 
_______________________________________________________________________________ 
Fonte: Merkies et al. (2002).  
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Escala de Incapacidade Geral construída pelo método Rasch (R-EIG = R-ODS). 
 
INSTRUÇÕES: Este é um questionário sobre a relação entre as suas atividades diárias e a sua saúde. As suas respostas dão informações sobre como sua polineuropatia afeta suas atividades diárias e 
em que grau você é capaz de executar suas atividades habituais. Responda a cada questão, marcando a resposta correta com um xis (X). Você pode escolher somente uma resposta para cada questão. 
Se você não está seguro/a em relação ao que responder, marque a questão que achar mais adequada. Se você necessita de assistência ou está usando algum aparelho ou dispositivo especial para 
executar a atividade, marque “possível com esforço”. Se você nunca executa a atividade por causa da sua polineuropatia, marque “Impossivel”. “Não se aplica” deve ser usado somente no caso de você 
nunca executar a atividade por outras razões (por exemplo: você não caminha com um cachorro porque você não tem cachorro). 

 

ITENS VERSÃO ORIGINAL TRADUÇÃO 1 TRADUÇÃO 2 TRADUÇÃO 3 VERSÃO DE CONSENSO 

PARTE 1 - GRADUAÇÂO 

 Difficulty performing this 
activity 

Dificuldade para desempenhar 
esta atividade 

Dificuldade para desempenhar essa 
atividade 

Dificuldade em realizar a atividade DIFICULDADE PARA 
REALIZAR A ATIVIDADE 

1 Not possible  [0] Impossível Não é possível Incapaz IMPOSSÍVEL 

2 Possible with effort [1]  Possível com esforço É possível com esforço Consegue com algum esforço POSSÍVEL COM ESFORÇO 

3 Easy to perform [2] Fácil de executar É fácil de executar Fácil de realizar FÁCIL DE EXECUTAR 

4 Not applicable Não se aplica Não se aplica Não se aplica NÃO SE APLICA 

5      

 Are you able to: Você é capaz de: Você é capaz de: Você consegue: VOCÊ CONSEGUE 

PARTE 2- ITENS 

1 Bend forward and pick something 
up 

Curvar-se para a frente e pegar 
alguma coisa 

Curvar seu corpo para a frente e pegar 
alguma coisa 

Abaixar e pegar um objeto CURVAR-SE PARA FRENTE E 
PEGAR ALGUMA COISA 

2 Remain standing for a long time 
period, e.g. several hours 

Permanecer em pé por um longo 
período de tempo (Por exemplo, 
algumas horas). 

Permanecer de pé por um longo 
período de tempo (Exemplo: várias 
horas) 

Ficar em pé por longos períodos. 
Por exemplo, várias horas. 

FICAR EM PÉ POR UM LONGO 
PERÍODO DE TEMPO (POR 
EXEMPLO, ALGUMAS HORAS) 

3 Walk up a flight of stairs Subir um lance de escadas Subir um lance de escadas Subir um lance de escadas SUBIR UM LANCE DE 
ESCADAS 

4 run  Correr Correr Correr CORRER 

5 Walk outdoors, up to max 1 
kilometer 

Andar ao ar livre, até 1 quilômetro Caminhar fora de casa até 1 
quilômetro 

Caminhar por até 1km ANDAR AO AR LIVRE, ATÉ 1 
QUILÔMETRO 

6 Walk while avoiding obstacles Caminhar, desviando dos 
obstáculos 

Andar evitando obstáculos Caminhar enquanto desvia de 
obtáculos 

CAMINHAR, DESVIANDO DOS 
OBSTÁCULOS 

7 Dance Dançar Dançar Dançar DANÇAR 

8 Travel by public transport Viajar em transportes públicos  Viajar de troleibus, trem ou ônibus Viajar utilizando transporte público UTILIZAR TRANSPORTE 
PUBLICO 
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ITENS VERSÃO ORIGINAL TRADUÇÃO 1 TRADUÇÃO 2 TRADUÇÃO 3 VERSÃO DE CONSENSO 

PARTE 2- ITENS 

9 Turn a key in a lock Girar uma chave em uma 
fechadura 

Girar uma chave na fechadura Virar uma chave na fechadura GIRAR UMA CHAVE NA 
FECHADURA 

10 Carry and put down a heavy object Transportar e colocar em algum 
lugar um objeto pesado 
 

Carregar e colocar no lugar um objeto 
pesado 

Carregar e colocar no lugar um 
objeto pesado 

CARREGAR E COLOCAR NO 
LUGAR UM OBJETO PESADO 

11 Move a chair Mover uma cadeira Movimentar uma cadeira Arrastar uma cadeira MOVER UMA CADEIRA 

12 Catch an object (e.g. a ball) Pegar um objeto (por exemplo, 
uma bola) 

Pegar um objeto (e.g. uma bola) Agarrar um objeto. Por exemplo, 
uma bola 

PEGAR UM OBJETO (POR 
EXEMPLO, UMA BOLA EM 
MOVIMENTO) 

13 Wash your upper body Lavar a parte superior do seu 
corpo 

Lavar a porção superior do seu corpo Lavar o corpo e os braços LAVAR A PARTE DE CIMA DO 

SEU CORPO 

14 Wash your lower body Lavar a parte inferior do seu corpo Lavar a porção inferior do seu corpo Lavar as pernas LAVAR A PARTE DE BAIXO 

DO SEU CORPO 

15 Take a shower Tomar um banho Tomar banho de chuveiro Tomar banho TOMAR UM BANHO DE 
CHUVEIRO 

16 Brush your teeth Escovar seus dentes Escovar o seu dente Escovar os dentes ESCOVAR OS DENTES 

17 Sit on/ go to a toilet Sentar-se no vaso sanitário. Sentar num vaso sanitário Sentar no vaso sanitário SENTAR-SE NO VASO 
SANITÁRIO 

18 Dress your upper body Vestir a parte superior do seu 
corpo 

Vestir a porção superior do seu corpo Vestir uma camisa/blusa VESTIR A PARTE DE CIMA 

SEU CORPO 

19 Eat Comer Comer Comer COMER 

20 Do the dishes Lavar a louça Limpar (lavar) os pratos Lavar pratos. LAVAR A LOUÇA 

21 Make a sandwich Fazer um sanduíche Fazer um sanduíche Fazer um sanduiche FAZER UM SANDUÍCHE 

22 Do the shopping Fazer as compras Fazer as compras Fazer compras FAZER AS COMPRAS 

23 Go to the general practitioner Ir para o clínico geral Ir ao clinico geral Ir ao médico IR AO MÉDICO 

24 Read a book/ newspaper Ler um livro / jornal Ler um livro/ jornal Ler um livro ou jornal LER UM LIVRO OU JORNAL 
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APÊNDICE A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Convite para participar do projeto de pesquisa “Adaptação transcultural e propriedades 

psicométricas da Escala Global de Incapacidade construída pelo método Rasch (IR-ODS) 

para o contexto brasileiro” 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS 

Professor Doutor Amilton Antunes Barreira 

Fone: (16) 3602 2557 

E-mail : aabarrei@fmrp.usp.br 

 

Doutoranda Kátia Maria  Martins  

Fone: (16) 3602 2557 

E-mail: katiamartins@usp.br  

 

O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar deste estudo científico, como nomeado 

acima, e que poderá aumentar os conhecimentos sobre a sua doença. Este estudo tem como 

objetivo identificar, por meio de entrevistas e aplicações de escalas, informações sobre a evolução 

e recuperação da sua doença, que faz parte do grupo das neuropatias periféricas. Apesar de 

atualmente os tratamentos disponíveis aos pacientes trazerem benefícios, parte destes 

permanecem com limitações nas suas atividades diárias, tais como: andar sozinho, cuidar da sua 

higiene pessoal, alimentar-se, conseguir realizar tarefas do dia a dia e participar das atividades 

sociais. Um grupo menor de pessoas pode morrer no início da doença. Os avanços que se 

pretende obter visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes, podendo, num futuro, colaborar 

na avaliação de resultados dos tratamentos 

As entrevistas serão realizadas no Ambulatório de Doenças Neuromusculares deste 

hospital.  Serão utilizados formulários específicos para preenchimento dos dados. Nas entrevistas 

iremos avaliar graus de dificuldades em que se encontram. Após intervalos de 2-4 semanas, o 

Sr.
(a)

 passarão por novas entrevistas. Estes formulários conterão dados cadastrais, tais como: 

nome, data de nascimento, código do paciente, datas de inclusão no estudo e suas respostas as 

entrevistas  

mailto:aabarrei@fmrp.usp.br
mailto:katiamartins@usp.br


Apêndices  |  141 

As informações obtidas por meio deste estudo serão tratadas com confidencialidade.  

Os resultados desta pesquisa serão divulgados publicamente, entretanto, a sua identidade não 

será divulgada. Não assine este termo se não concordar em participar ou se tiver dúvidas e as 

mesmas não forem sanadas. 

O(A) senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 36022228, caso 

deseje.  

O ressarcimento de eventuais despesas da sua participação no projeto poderá ser 

promovido pelo(s) patrocinador(es) da pesquisa, não cabendo ao Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto qualquer responsabilidade quanto aos referidos pagamentos.  

Não há qualquer benefício imediato para os participantes, a não ser o desejo de contribuir 

para o conhecimento desta afecção. 

Caso o (a) senhor (a) se sinta prejudicado com a pesquisa, tem direito à indenização, 

conforme as leis vigentes no país.  

Também afirmamos que, caso concorde em participar, o (a) senhor (a) assinará duas vias 

deste documento chamado TCLE. Uma delas, devidamente assinada pelo pesquisador 

responsável, será entregue ao (a) senhor (a). 

 

Nome do pesquisador  
 
_________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
 

Data _______/_______/_______ 
 
 
 
Nome do pesquisador  
 
_________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
 

Data _______/_______/_______ 
 
 
Nome do participante  
 
_________________________________ 

Assinatura do participante 
 

Data _______/_______/_______ 

 



Apêndices  |  142 

APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO COM DADOS PESSOAIS 

 

 

Nome:         Reg: 

Data de nascimento:     Idade:    Gênero: 

Escolaridade: (anos de estudo) 

Medicamentos: 

 

HMA: Lateralidade (D)   (Sinistro)    (Ambos) 

Quando iniciaram os sintomas? 

O que apresentou primeiro? 

Sintomas sensitivos (1 a 4)    MSD        MSE                 MID             MIE 

Sintomas motores (1 a 4)    MSD         MSE                 MID             MIE 

Qual(is) local(is)?      Como evoluiu? 

Em quanto tempo?     Estabilizou? (  )S  (  )N 

Há quanto tempo? (semanas/meses/anos?) 

 

Tempo de evolução da doença: (  ) <2 anos  (  ) 2 a 5 anos  (  ) >5 anos 

 

Como está se sentido hoje? (  ) Melhor  (  ) Igual  (  ) Pior 

Você é capaz de cuidar-se? 

(  ) Sozinho?    (  ) Com alguma ajuda? 

(  ) Com muita ajuda?  (  ) Incapaz de fazer suas necessidades? 

 

Utiliza apoio? (  ) Unilateral     (  ) Bilateral      (  ) Cadeira de rodas ? 

 

Espaço para anotações relevantes: 


