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Resumo  

Freire FR. Estudo randomizado, duplo-cego, placebo controlado da ação da 

rivastigmina no desempenho cognitivo de pacientes crônicos pós traumatismo 

crânio encefálico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Introdução: O traumatismo cranioencefálico (TCE) caracteriza-se por ser uma 
lesão não degenerativa e não congênita e que é provocado por uma força 
mecânica externa. Espera-se um prejuízo, permanente ou temporário, nas 
funções cognitiva, física e psicossocial, com diminuição ou alteração do estado 
de consciência. As consequências residuais pós-TCE acometem de forma 
diferente cada paciente. A maioria das pessoas que sofrem traumas leves tem 
um processo de recuperação sem grandes complicações, e são capazes de 
retornar às suas atividades pré-trauma. Entretanto, a maioria dos pacientes que 
sofrem de TCE moderado e grave apresentam sequelas e limitações. Uma das 
opções medicamentosas vigentes e descritas em relatos de casos são os 
inibidores de acetilcolinesterase que mostram benefícios significativos quanto a 
melhora atencional e principalmente da memória quando utilizados em paciente 
na fase crônica pós TCE. Objetivo: Investigar a eficácia da rivastigmina em 
pacientes com comprometimento cognitivo crônico após o TCE. Métodos: Foi 
realizado um estudo duplo-cego, controlado com placebo em pacientes com 
TCE. Catorze pacientes com TCE (sete que tomaram o remédio ativo e sete 
que tomaram placebo) entre 18 e 70 anos completaram o estudo. Os pacientes 
foram randomizados em dois grupos, para receber rivastgmina ou placebo. 
Utilizou-se para análise dos dados comparativos entre grupo medicamento e 
placebo, análise estatística Z escore, teste T, qui-quadrado, correlação com o 
EEG e teste de correlação. Resultados: Observou-se que os pacientes que 
receberam a rivastigmina apresentaram melhora nos testes Cubos, BAI e 
memória visual de evocação imediata. No entanto, estas diferenças não foram 
estatisticamente significativas pelos padrões usualmente utilizados em 
trabalhos da área médica (alfa de 5%). Conclusão: Os resultados obtidos em 
pacientes com TCE apontam uma tendência que o tratamento medicamentoso 
com rivastigmina (medicação anti-colinesterásica) pode favorecer a 
estabilização ou resultar até mesmo em melhora dos déficits cognitivos, 
emocionais e funcionais. São necessários mais estudos com número maior de 
pacientes para aprofundarmos os achados aqui encontrados. 
 
Descritores: traumatismos craniocerebrais; lesões encefálicas; rivastigmina; 
placebos; ensaio clínico aleatório; reabilitação 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Freire FR. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of rivastigmine 

action in the cognitive performance of chronic patients post traumatic brain 

injury [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2018. 

 

Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is characterized by a non-

degenerative and non-congenital injury and is caused by an external 

mechanical force. Permanent or temporary impairment is expected in cognitive, 

physical and psychosocial functions, with a decrease or alteration of the state of 

consciousness. The residual consequences after TBI affect each patient 

differently. Most people who suffer mild trauma have a recovery process without 

major complications and are able to return to their pre-trauma activities. 

However, most patients suffering from moderate and severe TBI have sequelae 

and limitations. One of the current and described drug options in case reports 

are acetylcholinesterase inhibitors that show significant benefits in terms of 

attentional and especially memory improvement when used in patients in the 

chronic phase after TBI. Objective: To investigate the efficacy of rivastigmine in 

patients with chronic cognitive impairment after TBI. Methods: A double-blind, 

placebo-controlled study was performed in patients with TBI. Fourteen patients 

with TBI (seven who took the active drug and seven who took placebo) between 

18 and 70 years completed the study. Patients were randomized into two 

groups to receive rivastgmin or placebo. To analyze the comparative data 

between drug group and placebo, statistical analysis Z score, T test, chi-square, 

correlation with the EEG and correlation test were used. Results: It was 

observed that the patients who received rivastigmine presented improvement in 

the Cubus, BAI and visual memory of immediate recall. However, these 

differences were not statistically significant by the standards commonly used in 

medical papers (5% alpha). Conclusion: The results obtained in patients with 

TBI point to a tendency that drug therapy with rivastigmine (anti-cholinesterase 

medication) may favor stabilization or even result in improvement of cognitive, 

emotional and functional deficits. Further studies with a larger number of 

patients are needed to deepen the findings found here. 

 

Descriptors: craniocerebral trauma; brain injuries; rivastigmine; placebos; 

randomized clinical trial; rehabilitation 
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1. Introdução 

 

 

Anualmente 700 mil a 1,1 milhões de pessoas são hospitalizadas com 

lesão cerebral adquirida após traumatismo crânio encefálico no Brasil 

(Anghinah et. al, 2018). Dentre estas, de setenta a cento e dez mil pessoas 

morrem poucas horas após o evento e cerca de cento e dez mil evoluem para 

perda irreversível de alguma função neurológica. No mundo o TCE é 

responsável pela morte de 1 milhão e quinhentas mil pessoas por ano 

(Langlois, 2006), sendo considerada uma ‘epidemia silenciosa’ (Langlois e 

Sattin, 2005). 

Entre as principais causas de traumatismo crânio encefálico (TCE) estão 

os acidentes automobilísticos (50%), as quedas (21%), os assaltos e roubos 

(12%) e as atividades de lazer (10%) (Adekoya e Majumder, 2004). Nos países 

de baixa e média renda, a maior causa de TCE é a colisão de automóveis 

enquanto que nos países de alta renda as quedas vêm assumindo o primeiro 

lugar (Roozenbeek, 2013).  

O traumatismo crânio encefálico (TCE) é a maior causa de morbidade e 

mortalidade entre jovens (Hay et al., 2006) e a principal causa de morte e 

sequela em crianças e adultos jovens nos países industrializados ocidentais 

(Kraus, 1993; McArthur et. al.,2004).  

O TCE é definido como “dano não degenerativo e não congênito 

provocado por uma força mecânica externa. Ele pode causar um prejuízo, 

permanente ou temporário, nas funções cognitivas, físicas e psicossociais, com 

diminuição ou alteração do estado de consciência” (Jang, 2009). 

Os mecanismos e consequências cerebrais que levam à lesão variam 

dependendo do tipo de trauma, estas podem ser classificadas em focais ou 

difusas. Nas do tipo difusas o cérebro é acometido como um todo e decorrem 

de forças cinéticas que levam a rotação do encéfalo dentro da caixa craniana 

(Andrade et. al, 2009). O termo concussão cerebral é utilizado para 

estreitamento ou perda de consciência associada ao TCE (McCrory, 2001). As 

lesões focais são compostas por hematomas- intra ou extracerebrais,áreas 

isquêmicas delimitadas ou lesão tecidual que acometem apenas uma região do 
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cérebro (Andrade et. al, 2009), podendo ocorrer quando o crânio é atingido por 

um objeto ou colide contra uma superfície dura, resultando em transferência de 

energia cinética do objeto para a cabeça, o que pode causar fraturas ou lesões 

no tecido cerebral.  

Acidentes com veículos automotores e quedas de lugares altos 

geralmente causam tais fraturas ou lesões. Outro mecanismo causador 

consiste na parada súbita do movimento da cabeça, levando à desaceleração 

abrupta, enquanto o cérebro permanece em seu movimento inercial original e é 

repentinamente levado para a direção oposta. Nesse mecanismo, as áreas de 

lesão ou fricção podem danificar o tecido cerebral que colide contra a estrutura 

óssea (Strich 1956; Liu et al,2014).  

Contusões corticais também podem ocorrer como consequência de 

abrasão do tecido e podem resultar em hemorragia focal e edema. Um evento 

comum em acidentes de carro é o traumatismo craniano causado por colisão 

contra o pára-brisa, seguido por um rápido movimento para trás da cabeça que 

pode causar lesões nas áreas posteriores. Essas lesões são chamadas de 

golpe e contragolpe.  

As lesões também podem ocorrer na porção inferior da superfície do 

cérebro por contato traumático contra a superfície irregular da base do crânio, 

durante o movimento de aceleração e desaceleração no interior do crânio. 

Porções basais orbitais e laterais dos lobos frontais e temporais são 

especialmente vulneráveis a esse tipo de evento. 

A ruptura de pequenos vasos meníngeos (devido ao impacto direto que 

leva à fratura craniana e hematomas extradurais) ou à superfície do cérebro, 

através do mecanismo de aceleração-desaceleração pode causar a 

hematomas subdurais. O mecanismo e a intensidade do impacto do 

traumatismo craniano e do edema cerebral gerado por ele podem causar 

hemorragia intraparenquimatosa e/ou edema e levar a áreas de infarto 

causadas pela redução ou descontinuação da perfusão cerebral. 

  de aceleração-desaceleração pode causar lesões neurais e lesão 

axonial difusa (LAD) (Genarelli, 1998). Os longos tratos de fibras são mais 

vulneráveis a esse tipo de lesão. Dependendo da localização e extensão da 

LAD, áreas extensas do cérebro podem ser afetadas e podem desencadear 
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uma cascata de processos de amortecimento, incluindo falhas no transporte 

axonial e lesão difusa, com descontinuidade funcional do axônio. Esse 

processo geralmente ocorre nas 24 horas iniciais após o trauma, mas pode se 

estender por tempo maior, dependendo de sua gravidade. As áreas mais 

comumente afetadas pelo LAD são os lobos frontais mediais, o corpo caloso e 

os pedúnculos cerebelares superiores (Sohlberg e Mateer, 2001). 

Além do trauma, outros processos fisiopatológicos podem estar ligados 

às sequelas que acometem os pacientes, como a manipulação cirúrgica, a 

ruptura da barreira hematoencefálica com hemorragia tardia e nos casos de 

politraumatismo, choque, parada cardíaca e/ou respiratória e anóxia, 

convulsões e hidrocefalia pós-traumática, durante a evolução clínica. 

O nível de consciência e/ou coma nas primeiras 24 horas em conjunto 

com a duração da amnesia pós-traumática (APT) são as referências mais 

utilizadas para distinguir os TCE de lesões leves, moderadas ou graves.  

O método mais utilizado para classificar os TCEs é a escala de coma de 

Glasgow (ECG), que avalia a capacidade de abertura ocular, respostas 

motoras e verbais como determinantes para avaliação. Os escores da ECG 

variam de 3 a 15, em que uma pontuação menor ou igual a 8 indica lesão 

grave, de 9 a 12 lesões moderadas e 13 a 15 lesões leves. 

Amnésia pós-traumática denota o período que vai do momento do 

truama até o momento em que o paciente recupera a memória de forma 

consistente (colocar significado retrogada e anterógrada). Esse período pode 

estar associado a um estado transitório de desorientação, agitação e distúrbios 

comportamentais, como insônia, confabulação e, ocasionalmente, sintomas 

afetivos e psicóticos graves. 

Uma das escalas mais utilizadas para avaliar a amnésia pós-traumática 

é o teste de orientação e amnésia GALVESTON. Normalmente, em pacientes 

pós-TCE, a orientação pessoal se recupera antes da orientação espacial ou da 

percepção do que aconteceu. Sendo que a orientação temporal é a última a se 

recuperar. 

A gravidade do TCE é avaliada inicialmente pela escala de Glasgow, o 

coma e o período de amnésia pós-traumática. Um TCE é considerado grave 

quando a ECG é de 3 a 8, o período de coma é maior que 6 horas e o período 
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de PTA é maior que 24 horas. O TCE moderado, por sua vez, tem um ECG de 

9 a 12, período de coma de menos de 6 horas e APT entre 1 e 24 horas. 

Finalmente, o TCE leve tem um ECG de 13 a 15, coma com duração de 20 

minutos ou menos e APT menor ou igual a 1 hora. 

Apesar do suporte das escalas, as consequências residuais pós-TCE 

acometem de forma diferente cada paciente. Os pacientes que sofrem de TCE 

moderado e grave apresentam sequelas e limitações. A maioria das pessoas 

que sofrem traumas leves tem um processo de recuperação sem grandes 

complicações, e em geral, são capazes de retornar às suas atividades pré-

trauma. No entanto, alguns pacientes com trauma leve apresentam 

repercussões pós-trauma que exigem cuidados especiais e atenção de 

profissionais especializados. 

Nos pacientes com TCE moderados e graves observa-se como 

característica lesão axonial difusa LAD e complicação secundária no local ou 

locais da lesão. Esses pacientes apresentam perda de consciência e/ou alerta. 

Cerca de 2 a 15% destes permanecem nesta condição por um ano ou mais, 

também conhecida como estado vegetativo. Nesta fase, as primeiras 

abordagens são médicas, cirúrgicas e/ou farmacológicas.  

Outros cuidados de apoio, como fisioterapia motora e respiratória 

também são considerados nesse ponto de intervenção. Naqueles pacientes em 

que o estado de vigília é reestabelecido, a abordagem terapêutica com foco na 

cognição (fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropsicologia) também 

podem ser recomendas para promoverem a plasticidade neural e ampliando as 

possibilidades de interação do paciente com seu ecossistema social (Freire et 

al., 2011).   

A maioria dos pacientes com TCE moderados a graves gradualmente 

recupera a responsividade dos estímulos (movimento, fala) apesar do 

comportamento desorganizado persistente. Os primeiros sinais de resposta são 

frequentemente para estímulos sonoros e auditivos reflexos, que podem 

gradualmente ficar sob algum controle volitivo. Mesmo sem manifestação 

verbal, o próximo passo pode envolver a resposta motora aos comandos 

verbais. Os pacientes apresentam frequentemente períodos de agitação 

durante esta fase. A evolução desses indivíduos é acompanhada por confusão, 
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desorientação, déficit significativo de atenção, desinibição e comprometimento 

da memória (excluindo APT). A compreensão, a memória e a aprendizagem do 

paciente permanecem prejudicadas, independentemente da recuperação da 

fala. 

A fase seguinte vivenciada por esses indivíduos, geralmente durante o 

atendimento pós-hospitalar ou em acompanhamento ambulatorial, caracteriza-

se pela recuperação de orientações e memórias antigas, dificuldade de adquirir 

novos aprendizados e reter novas memórias. A duração e a intensidade dessas 

deficiências cognitivas estão diretamente associadas à intensidade do TCE.  

A intervenção em termos de reabilitação e estimulação cognitiva está em 

um estágio em que são feitos esforços mais intensivos. Aquisição de 

integração sensório-motora básica (controle postural, controle de cabeça e 

tronco, aquisição de marcha e deglutição), treinamento e recuperação ou 

estabilização de Atividades Básicas da Vida Diária (AVDs) como vestir-se, 

higiene pessoal e alimentação, entre outros, são enfatizados em uma 

abordagem inicial.  

O restabelecimento de habilidades cognitivas básicas (orientação, 

atenção, memória e linguagem), além de ganhos motores, passam a ser o foco 

da reabilitação ambulatorial. Nesse estágio é fundamental a estimulação 

cognitiva pela equipe transdisciplinar mais do que disciplinas que colaboram 

entre elas em um projeto com um conhecimento comum a elas, mas significa 

também que há um modo de pensar organizador que pode atravessar as 

disciplinas e que pode dar uma espécie de unidade, pois o paciente só é capaz 

de engajar no treinamento motor e cognitivo se um estado atencional mínimo 

puder ser mantido, o que permite ao paciente executar e repetir as tarefas 

propostas (como por exemplo, na escala do RANCHO LOS AMIGOS 

pontuação acima de 5). 

Em casos de danos motores, a fisioterapia desempenha um papel 

importante na estabilização e/ou recuperação do paciente. Do ponto de vista 

cognitivo, nesse estágio, a orientação e a atenção temporo-espacial exigem 

esforços redobrados para maximizar a comunicação com o paciente, de modo 

a melhorar as estratégias que usam o treinamento motor e cognitivo 

concomitantemente. Em termos de discurso, a intervenção deve promover a 
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estruturação da atividade com um ambiente altamente previsível e livre de 

distrações, além de atividades que induzam o automonitoramento.  

Após a fase mais crítica do manejo hospitalar, a maioria dos pacientes 

volta para casa. Nesta fase os pacientes busquem recuperar algum grau de 

independência em seu autocuidado, porém alguns destes são incapazes de 

aplicar o pensamento crítico aos processos de tomada de decisão, como suprir 

as necessidades de suas famílias, trabalhar ou manter atividades estudantis ou 

as atividades sociais, o que pode causar dificuldades nas relações familiares e 

resultar em uma má qualidade de vida para ambos. Além disso, os pacientes 

podem manifestar alteração de humor como distúrbio de ansiedade, estresse e 

depressão. As sequelas crônicas mais comuns encontradas nos pacientes pós-

TCE estão os déficits de memória, atenção, linguagem e funções executivas 

(Salmond, 2005). 

Dentro deste contexto, a reabilitação cognitiva, uma área clínica de 

atuação transdisciplinar em busca de recuperação, tanto quanto a 

compensação de alterações das funções cognitivas resultantes de lesão 

cerebral, é extremamente importante para estes indivíduos (Wilson 1996). 

Nos últimos anos uma nova abordagem veio reforçar os ganhos obtidos 

pelos métodos tradicionais de reabilitação. Passamos a contar com estratégias 

terapêuticas medicamentosas (Blount et al., 2002), que potencializam os 

ganhos cognitivos e comportamentais (Riós-Romenets et al., 2007) alicerçando 

as intervenções neuropsicológicas e por vezes acelerando os ganhos sociais e 

comportamentais do paciente (Silver et al., 2009).  

Uma das opções medicamentosas vigentes e descritas em relatos de 

casos são os inibidores de acetilcolinesterase (Krondrat`eva et al.,2009) que 

mostram benefícios significativos quanto à melhora atencional e principalmente 

da memória (Noble e Hauser, 2007) quando utilizados em paciente na fase 

crônica pós TCE (Silver et al., 2006; Tenovuo, 2005). 

Apesar dos esforços intensos de terapias para melhorar os resultados 

após TCE, a recuperação funcional é muitas vezes limitada. Neste contexto, a 

experiência de rivastigmina em pacientes com doença de Alzheimer foi capaz 

de minimizar déficits cognitivos e melhorar a funcionalidade (Engelhardt et al., 

2005). 
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2- Objetivos 

 

2.1- Principal 

Investigar a eficácia da rivastigmina em pacientes com comprometimento 

cognitivo crônico após o TCE. 

 

2.2- Específicos:  

1-Analisar a correlação da rivastigmina com o eletroencefalograma (EEG) 

antes e após a administração da medição  

2- Avaliar se houve impacto da rivastgmina em alguma função cognitiva  

3- Avaliar a tolerância e segurança da rivastigmina em pacientes com 

traumatismo crânio encefálico 
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3. Materiais e métodos  

 

3.1 Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, parecer de número 

679.483 (Anexo A).  

Obtivemos de todos os pacientes em atendimento no Ambulatório de 

Reabilitação Cognitiva pós TCE ARCO HCFMUSP o conhecimento formal e os 

mesmos tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos do experimento 

e deram seu consentimento por escrito (termo de consentimento livre e 

esclarecido anexo B). Foram devidamente avisados de que todas as 

informações fornecidas são estritamente sigilosas. 

Todos os requerimentos do comitê de ética da instituição e também 

baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki (1964), 

conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989) 

foram respeitados neste trabalho. 

3.2 Desenho do Estudo  

Realizamos um estudo clínico prospectivo, duplamente encoberto, 

controlado com placebo, com distribuição da amostra aleatorizada, fase II. 

3.3 Amostra 

Incluimos vinte pacientes entre 18 e 70 anos, de ambos os sexos que 

apresentaram os critérios de inclusão foram distribuídos em dois grupos por 

sorteio aleatorizado. Um dos grupos recebeu comprimidos de rivastigmina e um 

segundo grupo recebeu comprimidos com placebos, fabricados com igual 

apresentação visual dos comprimidos do grupo de intervenção.  

3.4 Critérios de inclusão 

Pacientes de ambos os sexos entre 18 e 70 anos de idade com 

diagnóstico de TCE. Um cuidador principal disposto a aceitar a 
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responsabilidade pela supervisão do tratamento, avaliando a condição do 

paciente ao longo do estudo e para fornecer informações para avaliação da 

eficácia.  

3.5 Critérios de exclusão 

Presença de uma doença avançada, grave, progressiva ou instável de 

qualquer tipo que possa interferir com a avaliação de eficácia e segurança ou 

colocar o paciente em risco, qualquer condição médica ou neurológica que não 

TCE que poderia explicar o comprometimento cognitivo do paciente, um 

diagnóstico atual de tratamento mal sucedido para depressão ou de qualquer 

outro distúrbio mental que podem interferir com a avaliação da resposta do 

paciente à medicação em estudo, uma história prévia ou diagnóstico atual de 

doenças cerebrovasculares (por exemplo, acidente vascular cerebral), um 

diagnóstico atual de doença cardiovascular grave ou instável (doença arterial 

coronariana instável, por exemplo).  

3.6 Procedimentos 

Os 20 pacientes foram avaliados em dois momentos. As avaliações 

aconteceram dentro do próprio ambulatório do HCFMUSP, em uma sala 

apropriada para a realização desse estudo. Uma primeira avaliação ocorreu de 

zero a sete dias do início do uso da medicação e uma segunda avaliação após 

24 semanas da introducao da mesma. 

Aleatorização 

A intervenção foi realizada em dois grupos: 

• Grupo A: Uso de comprimidos de Rivastigmina  

• Grupo B: Uso de comprimidos placebos 

Administração do processo de aleatorização dos pacientes nos dois 

grupos foi realizada com o uso do sistema informatizado disponível no site 

www.randomization.com. Os resultados gerados foram colocados em 

envelopes lacrados que foram abertos quando o paciente assinou o termo de 

http://www.randomization.com/
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consentimento livre e esclarecido e incluído no projeto. A amostra aleatória em 

cada grupo foi sorteada precedendo a realização de todos os procedimentos.  

Os participantes foram divididos aleatoriamente em uma proporção de 

1:1 para receber medicação ativa versus placebo. Uma vez que o participante 

foi alocado, considerando que ambos os braços do estudo receberam 

protocolos similares, sem rotulação, apenas foi registrado a identificação do 

paciente, sem que o pesquisador ou o paciente tivessem conhecimento do tipo 

de comprimido administrado. Todos os pacientes foram randomizados em 

alocação de grupo e documentados. Para a persistência de ocultação de 

alocação, todas as avaliações foram realizadas utilizando uma base de dados 

contendo grupo com um rótulo numérico. Consequentemente, todas as 

análises foram feitas sem presunções possíveis quanto à forma de tratamento.  

Mascaramento dos Grupos 

Este estudo duplo-cego foi planejado para reduzir o viés no 

acompanhamento avaliações com escalas de alterações cognitivas e de 

humor. A fim de manter mascaramento no estudo, os comprimidos tiveram 

igual aparência. Os pacientes e seus familiares estiveram cegos para a 

intervenção até a conclusão do estudo. A equipe médica de tratamento e 

avaliação (médicos, psicólogos, enfermeiros e pessoal de estudo) estiveram 

cegos também, mantendo tanto o mascaramento quanto a alocação da 

randomização protegida, porém estava previsto a existência de um comitê de 

médicos não relacionados a avaliação e análise de resultados que poderia 

quebrar o mascaramento do estudo caso houvesse necessidade de tratar 

alguma condição clínica, em caso de emergências, efeitos adversos ou se o 

paciente decidisse abandonar o estudo e exigir a informação em que grupo foi 

alocado.  

Recrutamento de pacientes e Adesão ao estudo 

O processo de alocação foi realizado através de divulgação junto aos 

membros do ARCO do HCFMUSP e direcionados a um ambulatório específico 

no período de execução do estudo. Os médicos deste grupo receberam uma 

breve explicação sobre o propósito do projeto, o método e os critérios de 
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elegibilidade. Todos os pacientes que entraram no período de triagem para o 

estudo receberam um número único de identificação do paciente antes de 

qualquer procedimento do estudo ser realizado. Este número foi utilizado para 

identificar o paciente ao longo do estudo e manter todo o pessoal cego. 

Todos os pacientes recrutados, elegíveis que preencheram os critérios 

de inclusão/exclusão foram submetidos aos procedimentos de randomização. 

Ao longo do estudo foi feito o acompanhamento clínico regular com 

documentação e aplicação de escalas e eventual contato telefônico usado para 

manter aderência do paciente. A adesão ao tratamento padrão, as quais todos 

os pacientes nos dois grupos foram submetidos, e ao acompanhamento exigido 

para participação no estudo foi medido através de questionamento em cada 

avaliação quanto ao comparecimento às sessões de estimulação. Para 

aumentar a aderência e motivação foram utilizados telefonemas frequentes, 

lembrando os participantes a maneira correta de realizar o tratamento clínico, 

assim como a data das avaliações e intervenções. Não utilizamos pagamentos 

ou brindes aos pacientes e familiares que participaram do estudo. 

3.7 Instrumentos  

Na avaliação neuropsicológica foram utilizados os testes: para os 

aspectos emocionais de ansiedade, depressão e ideação suicida- inventario de 

Beck (Cunha, 2001). Para estresse o inventário de sintomas de stress para 

adultos ISSL (Lipp, 2000) e para os aspectos funcionais a escala de Pffefer 

(Pffefer, 1982). Para os domínios cognitivos como a memória e aprendizagem, 

foram utilizados os subtestes ‘memória lógica’ (Wechsler, 1997), ‘reprodução 

visual’ (Wechsler, 1997) e RAVLT (Malloy-Diniz et al., 2007). Para atenção os 

testes de trilhas coloridos (Rabelo et al., 2010) e dígitos (Wechsler, 1997). Na 

avaliação das funções executivas, o teste STROOP (Spreen e Strauss, 1998), 

aritmética (Wechsler, 1997) e sequência de números e letras (Wechsler, 1997). 

Para linguagem foi feito a fluência semântica e categórica (Bruck et al., 1997)  

e para as funções viso-construtivas a cópia da figura complexa de Rey (Rey, 

1999) e cubos (Wechsler, 1997). O tempo da avaliação depende da forma que 

o paciente se apresenta cognitivamente, podendo variar de 2 a 5 horas. 
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Avaliação Neurofisiológica 

Eletroencefalograma (EEG): os registros do EEG quantitativo foram 

realizados com equipamento digital de EEG DC, com 128 canais, modelo 

acti128Champ, processador de 24 bits e frequência amostral de 10000 

pontos/s. Para a gravação do exame, foi utilizado o software Brain Vision 

PyCorder (versão 001). Os eletrodos, fixados em uma touca, posicionados na 

cabeça do paciente de acordo com o Sistema Internacional 10-10.  

Foram utilizados eletrodos de Ag/AgCl e referência biauricular unida e o 

registro do E.E.G. armazenado. O eletrodo-terra foi colocado entre Fz (frontal 

zone) e Cz (central zone) e a resistência foi menor do que 5 KOhm.  

 

3.8 Análise dos dados 

Foi utilizado para análise dos dados comparativos entre grupo 

medicamento e placebo, análise estatística Z escore, teste T, qui-quadrado, 

correlação com o EEG e teste de correlação. As variáveis quantitativas foram 

representadas através de médias e desvios-padrão, e as qualitativas, através 

de frequências absolutas e relativas. Para análise estatística, foi usado o 

programa Social Package for the Social Science (SPSS) versão 20 da 

International Business Machines (IBM).  

Foi adotado o nível de significância de 5% (α = 0,05) com β de 80%, 

conforme preconizado para ensaios clínicos. 

Análise dos dados de EEG 

Análise de frequência  

A análise da potência do espectro do EEG foi feita pela transformada 

rápida de Fourier (FFT) – e foi computada a densidade espectral dos ritmos do 

EEG com resolução de frequência de 0,5Hz. As frequências das seguintes 

bandas-padrão foram analisadas: delta (0,5 a 4 Hz), teta (4,1 a 8,0 Hz), alfa 

(8,1 a 12,5 Hz) e beta (>13 Hz). As frequências dessas bandas foram 

escolhidas com base em estudos prévios com uso de EEG em demências 

(Leuchter et al., 1993; Jelic et al., 1996; Rodriguez et al., 1999) e têm sido 
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usadas com sucesso (Babiloni et al., 2004, 2006a,b,c,d,e, 2007a,b, 2008, 

2009a,b,c, 2010). 

 

Análise dos dados pelo método LORETA 

 A tomografia eletromagnética de baixa resolução (LORETA, Pascual-

Marqui et al., 1994, 1999, 2002a,b) computa soluções lineares 3D para o 

problema inverso do EEG com um modelo esférico de cabeça em 3 camadas, 

incluindo escalpo, crânio e compartimentos cerebrais (substância 

cinzenta/hipocampo). O software LORETA está disponível 

em  http://www.unizh.ch/keyinst/NewLORETA/LORETA01.htm e é de acesso 

livre. 

A tomografia eletromagnética de baixa resolução (LORETA - low 

resolution brain electromagnetic tomography) é um algoritmo matemático que 

estima as fontes geradoras do EEG registrado sobre o escalpo (Babiloni et al., 

2009a), sendo de grande uso em estudos com EEG. 

  

http://www.unizh.ch/keyinst/NewLORETA/LORETA01.htm
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4. Resultados 

Vinte pacientes com queixas de memória pós-TCE aceitaram participar da 

pesquisa e dois deles não completaram a avaliação final, um por problema de 

saúde (foi internado devido à trombose) e outro por desistência de participar. 

Os outros 18 pacientes fizeram as etapas de avalições iniciais e finais.  

Na tabela 1 é apresentado o perfil da amostra. 

Tabela 1. Perfil da amostra total 

Variáveis 

 

         Amostra total            

n= 20  

Sexo   

Masculino (n)                  14  

 
 

Feminino (n)                   6   

 

    Idade (média) 

 

19-60 (40,4) 
 

 

Masculino  

 

19-60 (41,92)  

Feminino  20-54 (36,83)  
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O fluxograma da randomização dos pacientes é representado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da randomização da amostra 
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Observou-se melhora em quase todos os testes conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Estatísticas descritivas dos testes neuropsicológicos 

 

Mesmo observada melhora em quase todos os testes, as diferenças não são 

estatisticamente significativas pelos padrões usualmente utilizados em 

trabalhos da área médica. É um padrão para ser significante que se trabalhe 

com um nível de significância alfa de 5 %.  

Quando efetuado o teste de significância dentro desse padrão apenas duas 

diferenças se mostraram significantes conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3. Variaveis estatisticamente significantes 

 

O teste aritmético é significante a 0,8% e o teste dos cubos é significante a 

2,8%, todos os demais ficaram fora dessa faixa de significância. Ao considerar 

uma tolerância maior (menos rigorosa) outras variáveis poderiam ser 

consideradas: ISSL de um 1 mês é significante a 14,2%, EGD/BGI é 

significante a 17,4% e o Trilhas Forma 'B' é significante a 18,8%. 

A correlação do teste aritmético mostrou-se negativa, o que significa que o uso 

do medicamento piora o desempenho no teste.  

Em seguida que ao invés de usar a correlação de Pearson corriqueiramente 

utilizada fosse usada a correlação de Spearman que é um teste não 

paramétrico, portanto não exige que os dados tenham uma distribuição normal 

como pressupõe a correlação de Pearson. A Tabela 4 mostra estes resultados. 
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Tabela 4. Significância pela correlação de Spearman 

 

Também excluímos o teste aritmético já que ele não pode ser justificado do 

ponto de vista neurológico (o resultado é contraditório) e fazer uma regressão 

logística para tentar inferir a que grupo o paciente pertence (medicamento ou 

placebo) observando apenas os resultados dos testes. Para realizar tal tarefa 

algumas providências tiveram que ser adotadas: 

Os valores ausentes foram substituídos pela média dos resultados. Tal 

procedimento não é considerado dos mais corretos pelos estatísticos, mas 

poderia nos mostrar algumas diretrizes para futuros estudos. Também foram 

usados critérios de inclusão e exclusão mais complacentes nessa análise. Os 

resultados são mostrados a seguir na Tabela 5. 
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Tabela 5. Analise dos resultados pela inferência de dados medianos 

 

A Tabela 6 mostra que com apenas três testes pode-se "acertar" 17 das 

previsões errando apenas um prognóstico (grupo = 0 é placebo, grupo = 1 

medicamento).  

Tabela 6. Testes preditivos de diferenciação entre grupos 

 

Os valores dos testes Cubos, BAI e memória de conteúdo verbal para 

evocação imediata não mostraram significância estatística, o que pode ser 

justificado pela pequena amostra o que não invalida a possibilidade de 

revisitarmos esses testes em um trabalho futuro. 
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Um exemplo de traçado de EEG registrado na amostra pode ser vistos na 

Figura 2. 

 

Figura 2. Traçado do EEG de um indivíduo com LAD – simétrico e com 10 Hz 

de frequência 

Avaliou-se o pico da frequência do espectro durante o repouso (Tabelas 7 e 8) 

e a sua média. O teste U de Mann-Whitney mostrou que a média do pico da 

frequência alfa não foi estatisticamente diferente entre os dois grupos (p> 

0,05).  

Tabela 7. Média do pico da frequência alfa no grupo medicamento ativo e 

presença ou não de assimetria no LORETA 

 Nota: 0- Ausência de assimetria; 1- O hipocampo direito tem menos atividade; 

2- O hipocampo esquerdo tem menos atividade; 3- Diminuição bilateral da 

atividade hipocampal 

Paciente Pico da frequência alfa (Hz) ASSIM LORETA - hipocampo Pico da frequência alfa  (Hz) ASSIM LORETA - hipocampo

1 9,1 0 9,46 0

2 10,1 2 * *

3 9,45 2 * *

4 9,61 2 9,61 2

5 9,8 2 * *

6 9,8 0 9,92 0

7 11 0 11 0

8 10,1 1 10,4 1

9 * * 8,1 3

Média 9,87 9,75

Avaliação Pré-Intervenção Avaliação Pós-Intervenção
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Tabela 8. Média do pico da frequência alfa no grupo placebo e presença ou 

não de assimetria no LORETA  

 

Nota: 0- Ausência de assimetria; 1- O hipocampo direito tem menos atividade; 

2- O hipocampo esquerdo tem menos atividade 

Três eletroencefalografistas cegos fizeram uma análise focada no hipocampo 

utilizando o método LORETA e definiram se havia simetria hipocampal ou não. 

Os resultados estão na Tabela xx. O teste qui-quadrado de Pearson apontou 

que não existem diferenças entre os grupos (p > 0,05). 

A Figura 3 mostra um exemplo de imagem LORETA em um paciente com TCE. 

 

Figura 3. Atividade hipocampal assimétrica (menor atividade hipocampal 

esquerda), vista pelo LORETA, em paciente com TCE (LAD) 

Paciente Pico da frequência alfa (Hz) ASSIM LORETA - hipocampo Pico da frequência alfa  (Hz) ASSIM LORETA - hipocampo

1 11,3 2 11 2

2 9,76 0 9,92 0

3 9,1 2 9,15 0

4 10,85 0 10,76 0

5 10,55 2 11 0

6 8,54 1 8,49 1

7 9,15 0 10,07 0

8 10,7 2 * *

9 11 0 11,15 0

Média 10,11 10,19
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5. Discussão 

 

  

Gostaríamos de esclarecer que o projeto inicial baseado no cálculo do 

tamanho da amostra, contemplava um “N” de 36 pacientes. Entretanto a 

empresa farmacêutica “Nova Química” apoiadora do projeto encerrou suas 

atividades no Brasil durante o estudo fornecendo apenas o lote inicial da 

medicação ativa e placebo, totalizando 20 pacientes. Apesar deste 

contratempo consideramos válido o estudo como piloto, porém como amostra 

de conveniência. 

Investigamos a eficácia e tolerabilidade do uso de rivastigmina em 

pacientes com comprometimento cognitivo pós-TCE, comparando com grupo 

placebo. Como objetivos específicos, buscou-se identificar se houve e qual foi 

o maior ganho cognitivo, além de verificar se houve alteração no traçado do 

EEG. 

Para a revisão da literatura foi realizada a estratégia de busca na base 

PubMed para a identificação de artigos pertinentes sobre TCE e tratamento 

com rivastigmina, os seguintes termos “Mesh” foram utilizados: “traumatic brain 

injury” e “rivastgmine”. Foram encontrados somente 9 artigos e desses estes 

apenas 2 artigos escritos nos últimos 5 anos e há falta na literatura de estudos 

robustos, bem desenhados com placebo, duplo cego e randomizados. 

Pode-se observar o pequeno número de estudos significativos, 

randomizados com bom nível de evidências feito com traumatismo crânio 

encefálico e tratamento medicamentoso, sendo necessária complementar a 

seleção de outros artigos por referência cruzada.  

A maioria dos pacientes que sofreram TCE apresentam déficits 

cognitivos, emocionais e funcionais. No processo de reabilitação cognitiva além 

das “terapias convencionais”, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia 

cognitiva e reabilitação neuropsicológica, contamos com as intervenções 

medicamentosas para ajudar e potencializar o engajamento e participação dos 

pacientes na reabilitação. Muitas vezes as sequelas e déficits não são somente 

cognitivos e/ou psicológicos, os pacientes vítimas de TCE apresentam 
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disfunções cerebrais e necessitam inicialmente da estabilização 

fisiopatológicas. 

O princípio da medicação rivastigmina baseia-se no aumento da 

disponibilidade sináptica de acetilcolina, através da inibição das enzimas 

acetilcolinesterase, sendo que a maioria dos estudos já estabelecidos e 

consolidados são referentes ao tratamento dos déficits de memória na doença 

de Alzheimer, sendo conhecidos os efeitos adversos e seus benefícios.  

Em estudo de Silver 2016, conclui-se que pacientes vítimas de TCE 

apresentam o padrão de tolerabilidade a rivastigmina semelhante aos 

pacientes com diagnóstico de Alzheimer. E apresentam melhoras significativas 

quando na avaliação inicial apresentam-se mais comprometidos. 

 Tenovuo em 2005 avaliou 11 pacientes que fizeram uso de inibidores de 

acetilcolinesterase (foram utilizadas as medicações Donepezila, galantamina e 

rivastigmina), não foi observado diferença de resposta, de eficácia e de 

tolerabilidade. O estudo concluiu que as variáveis: sexo, idade, tipo de lesão, 

severidade do TCE ou tempo após a lesão não afetam a responsividade ás 

medicações, além de recomendar o uso de inibidores de acetilcolinesterase 

como uma opção terapêutica para o tratamento para TCE. 

Em relação  à tolerabilidade foram observados três principais efeitos 

adversos, tontura, dor de cabeça e diarreia. Em relação à tontura do grupo 

ativo 5 pacientes apresentaram (pacientes 1, 3, 11, 15 e 20) enquanto que no 

grupo placebo apenas um (paciente 17). Para dor de cabeça, no grupo ativo 5 

pacientes apresentaram (pacientes 1, 3, 11, 15 e 20) e no placebo dois 

pacientes (2 e 17). Por fim, para diarreia no grupo ativo 5 pacientes 

apresentaram (pacientes 3,6,7,11 e 20) e no placebo dois (2 e 4).  

Importante notar que no grupo ativo o efeito colateral tontura e dor de 

cabeça são coincidentes para os mesmos 5 pacientes, além de três deles 

apresentarem também diarreia (3,11 e 20). Esses efeitos foram significativos 

para 2 pacientes que precisaram deixar o estudo (pacientes 3 e 20). Outros 

pacientes que deixaram o estudo foram: 3 do grupo placebo, um por 

desistência em continuar o estudo, um por dor de cabeça e outro por vontade 

própria. 
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Ao analisar os traçados do EEG, não foi observada mudança 

significativa no traçado do eletroencefalograma, nem na assimetria no 

hipocampo (único que alterou de assimetria para simetria era do grupo 

placebo- paciente 17). 

O estudo de Anghinah et al. (1998) contou com 20 indivíduos sem 

queixas neurológicas, e a análise visual do EEG mostrou padrões de média 

amplitude, com predomínio da atividade alfa posterior entre 9 e 11 Hz (média 

10,0 Hz). Nos dois grupos, a média do pico da frequência está dentro da 

normalidade. 

As imagens funcionais do LORETA representam a atividade elétrica em 

cada voxel como potência da densidade espectral (Pascual-Marqui et al., 

1994). As imagens, para a análise inicial, foram geradas para toda a atividade 

elétrica, sem a subdivisão nas bandas de frequência. Dessa forma, o que 

vemos nas imagens é a soma de todas as bandas. 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos placebo e 

medicamento ativo em relação à assimetria hipocampal. O trabalho de 

Corradini e Persinger (2013) envolveu pacientes que haviam sofrido uma 

concussão e ainda apresentavam comprometimento cognitivo, em média cinco 

anos após a lesão – os pacientes apresentavam uma diminuição da atividade 

elétrica cerebral na região para-hipocampal, consistente com a dificuldade, 

relatada pelos pacientes, para lembrar-se de novas informações. 

 Na análise das funções cognitivas e aspectos emocionais, verificamos 

quais os testes que apresentavam maior ganho com o uso do medicamento. 

Tal análise estatística foi feita calculando a correlação entre o grupo a que o 

paciente pertence (medicamento ou placebo) com a variação entre a avaliação 

final e a avaliação inicial de cada teste. 

Inicialmente pela análise da correlação de Pearson (pressupõe que os 

dados apresentam uma distribuição normal) com alfa=5%, não foi observado 

nenhuma significância. Entretanto ao se considerar uma tolerância maior 
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(menos rigorosa para pensarmos modelos e tendências) outras variáveis 

puderam ser consideradas.  

As correlações de Pearson até alfa=20% mostram que nos aspectos 

emocionais para sintomas de depressão EGD/BDI apresenta correlação 

negativa (-0,401), isto é, quem recebe rivastigmina tem uma redução nos 

resultados (número de sintomas) do teste, o que era o esperado. (Mas isso só 

é significante com alfa=17,4 %). Mesmas observações para sintomas de 

estresse, ISSL de 1 mês e para os testes de atenção trilhas forma B. 

No teste da função visuo-construtivas, CUBOS tem correlação positiva, o 

que era esperado (significante a 2,8%). 

Em seguida ao invés de usar a correlação de Pearson corriqueiramente 

utilizada nesta analise, utilizamosa correlação de Spearman que é um teste 

não paramétrico e, portanto, não exige que os dados tenham uma distribuição 

normal como pressupõe a correlação de Pearson. 

Aqui as correlações de Spearman até alfa=20% demonstram que nos 

aspectos emocionais para sintomas de depressão EGD/BDI a correlação é 

negativa (-0,518), isto é, quem recebe rivastigmina tem uma redução nos 

resultados do teste, o que era o esperado (Mas isso só é significante a 7 %). 

No teste da função visuo-construtivas CUBOS tem correlação positiva, o que 

era esperado (significante a 0,7%). 

Fizemos esta analise apenas para avaliar a tendência da amostra, não 

consideramos o resultado estatisticamente significante.  

Com isso aplicamos a regressão logística para tentar inferir a que grupo o 

paciente pertence (medicamento ou placebo) observando apenas os resultados 

dos testes. Para realizar tal tarefa algumas providências tiveram que ser 

adotadas: 

Os valores ausentes forma substituídos pela média dos resultados. Tal 

procedimento não é considerado dos mais corretos pelos estatísticos (menos 

rigoroso), mas poderia nos mostrar algumas diretrizes para futuros estudos.  

O quadro mostra que com apenas três testes pode-se "acertar" 17 das 

previsões errando apenas um prognóstico. São os testes: Cubos, BAI e 

Memória Visual Imediata.  

Com essa análise, mesmo sem ter valor do ponto científico ou relevância 
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estatística como discutido nos parágrafos anteriores a regressão logística nos 

aponta a importância de considerarmos aprofundar a investigação do impacto 

positivo da medicação rivastigmina em trabalhos futuros. 
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6. Conclusões  

 

Os resultados obtidos em pacientes com TCE apontam uma tendência 

que o tratamento medicamentoso com rivastigmina (medicação anti-

colinesterásica) pode favorecer a estabilização ou resultar até mesmo em 

melhora dos déficits cognitivos, emocionais e funcionais.  

Portanto, os profissionais envolvidos no atendimento de indivíduos com 

TCE devem, sempre que possível, considerar a associação medicamentosa ao 

tratamento da reabilitação cognitiva e ao atendimento psicossocial 

transdisciplinar dos pacientes e seus familiares.  

Os resultados também sugerem que a intervenção medicamentosa da 

rivastigmina pode ser associada ao treinamento cognitivo e/ou estratégias de 

intervenção para potencializar o efeito da reabilitação. 

São necessários mais estudos com número maior de pacientes para 

aprofundarmos os achados aqui encontrados. 
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7. Anexos 

Anexo A. Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE: ............................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................ SEXO :   (   ) M (   ) F Ž   

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO:................................................................................ 

Nº.........................   APTO: .................. 

BAIRRO:..................................................................... 

CIDADE........................................................... 

CEP:.........................................TELEFONE: 

DDD(............)............................................ 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.................................... SEXO :  (   ) M (   ) F 

Ž  Ž    

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
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ENDEREÇO:............................................................................................. 

Nº...................  

APTO: ............................. 

BAIRRO:...............................................................................CIDADE:...................

......................................... 

CEP:.......................................TELEFONE: 

DDD(............).............................................. 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA – Ação da Rivastigmina no 

desempenho cognitivo de pacientes crônicos pós TCE. 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Renato Anghinah 

CARGO/FUNÇÃO: Médico. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: nº 67144. 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Fabio Rios Freire 

ORIENTADOR: Renato Anghinah 

UNIDADE DO HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

3.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO    RISCO MÍNIMO (X) Ž   RISCO MÉDIO

 Ž  

 RISCO BAIXO Ž   RISCO MAIOR Ž  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência 

imediata ou    tardia do estudo) 

   4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 semanas 

________________________________________________________________ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa – Atualmente existem medicações 

que podem ajudar os ganhos obtidos pela reabilitação cognitiva tradicional. 

Essas medicações potencializam os ganhos cognitivos e comportamentais 

permitindo que os pacientes consigam participar de forma mais ativa na 

reabilitação, o que pode acelerar o resultado do tratamento.  

O objetivo principal deste estudo é investigar a eficácia e tolerabilidade da 

medicação Rivastigmina em pacientes com comprometimento cognitivo crônico 

após o TCE. Outro objetivo é avaliar qual a função cognitiva apresentou maior 

ganho com o uso da rivastigmina e se houve alteração no exame de 

eletroencefalografia qualitativa. Esse estudo será realizado no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 

identificação dos procedimentos que são experimentais- Os pacientes que 

decidirem participar deverão preencher uma ficha de historico e avaliação 

clinica e serão submetidos a exame de eletroencefalografia quantitativa de alta 

resolução (128 canais) e por avaliação neuropsicólgica. Os exames serão 

realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, com agendamento individual (hora marcada) e conduzido por 

profissionais da nossa equipe.  

3. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados- 

realizaremos o eletroencefalograma de alta resolução (128 canais). Os 

eletrodos serão fixados à cabeça do paciente por meio de uma touca e será 

aplicado um gel condutor em cada um dos eletrodos, a fim de captar o sinal 

elétrico. O exame não provoca choques ou dor.  

A avaliação neuropsicológica será realizada com o paciente no próprio 

ambulatório através de testes orais e escritos com figuras, desenho, palavras e 

perguntas para avaliar áreas como a memória, atenção e linguagem. O tempo 

de avaliação poderá variar entre 2 a 4 horas dependendo do paciente. 
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O paciente ou o seu parente (pessoa que você cuida), irá tomar uma 

medicação chamada RIVASTIGMINA, nos frascos que receberá poderá haver 

o medicamento ativo ou uma apresentação igual, mas sem medicação ativa 

(chamamos isto de PLACEBO). Os estudos com medicação ativa sendo 

comparados ao PLACEBO (medicamento não ativo), permitem que possamos 

saber se a medicação ativa realmente traz algum benefício ao paciente e se 

apresenta algum efeito colateral maior, quando comparado aos pacientes que 

não receberam a medicação ativa.  

4. Desconfortos e riscos esperados- Os efeitos colaterais mais comuns que 

podem ocorrer com esta medicação são: Náusea (leve, moderada ou intensa) 

e/ou vômitos e/ou diarreia. Alguns pacientes poderão ter uma diminuição leve na 

frequência cardíaca, o que será acompanhado pela equipe médica que 

acompanhará o paciente. Este é um medicamento que já é utilizado em outras 

doenças, como Doença de Alzheimer, e outras Demências, portanto já está 

aprovado o seu uso em humanos com baixo índice de efeitos colaterais ou 

adversos.    

5. Benefícios que poderão ser obtidos- é esperado/poderá ter benefício 

significativo quanto a melhora atencional e principalmente da memória quando 

utilizado em paciente na fase crônica pós TCE- o que pode beneficiar e 

acelerar o desempenho do paciente no tratamento. 

6. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar- Não há. 

7. Garantia de acesso- em qualquer etapa do estudo, o paciente terá acesso 

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o doutor Renato Anghinah que pode ser 

encontrado no Prédio dos Ambulatórios – Instituto Central do Hospital das 

Clinicas da FMUSP 6º andar – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 255- 

Cerqueira Cesar - às quartas feiras das 15:00 às 19:00 horas. Telefone: (11) 

2661-0000/6246/7502 ou no celular (11) 94171-5958. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 26616442 ramais 16, 17, 18 ou 20,– E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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8. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

9. Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente. 

10. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

11. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Ação da Rivastigmina no 

desempenho cognitivo de pacientes crônicos pós TCE”. 

Eu discuti com o doutor Renato Anghinah sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário (se for encontrada melhora do quadro 

o paciente continuará recebendo a medicação sem custos por tempo 

indetermenado, enquanto houver indicação de seu uso). Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

---------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal   Data        /       /        

  

---------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha      Data        /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

---------------------------------------------------     Data        /       /        

Assinatura do responsável pelo estudo  
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Anexo C. BAI 
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Anexo D. BDI 
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Anexo E. BSI 
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Anexo F. ISSL 
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Anexo G. Pfeffer 

Nome do paciente: 

 

1) Ele/ela manuseia seu próprio dinheiro? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

2) Ele/ela é capaz de comprar roupas, comidas, coisas para casa 

sozinho(a)? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

3) Ele/ela é capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

4) Ele/ela é capaz de preparar uma comida? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 
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5) Ele/ela é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os 

acontecimentos da comunidade ou da vizinhança? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

6) Ele/ela é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de 

televisão, um jornal ou uma revista? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

7) Ele/ela é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos 

familiares, feriados? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

8) Ele/ela é capaz de manusear seus próprios remédios? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 
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9) Ele/ela é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de 

volta para casa? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 

 

10)   Ele/ela pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura? 

 

0) Normal   0) Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora 

1) Faz, com dificuldade 1) Nunca o fez e agora teria dificuldade 

2) Necessita de ajuda 

3) Não é capaz 
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Anexo H. Memória lógica 
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Anexo I. RAVLT 
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Anexo J. Trilhas Coloridas
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Anexo K. Dígitos 
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Anexo L. Stroop 
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Anexo M. Aritmética 
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Anexo N. Sequência de números e letras 
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Anexo O. Figura complexa de Rey 
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Anexo P. Cubos 
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