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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Reabilitação dos Pacientes com Lesão Medular

Dimitrijevic (1988) publica um artigo sobre a função residual motora na

lesão medular. Relata que após a fase aguda somente 10% dos pacientes obtêm

recuperação funcional importante e que os 90% restantes apresentam disfunções

medulares em diferentes graus e uma recuperação funcional incompleta e

insatisfatória. Refere, também, que em alguns casos de recuperação parcial da

função da medula espinhal, alguma restituição funcional pode ser conquistada.

Muir e Steeves (1997) relatam que em muitos pacientes com lesão medular

constata-se a preservação de uma parte da medula e sua continuidade anatômica

através da lesão, mesmo em pacientes com mínima função abaixo desse nível. O

problema consiste em utilizar os caminhos preservados, maximizar a sua contribuição

funcional e procurar a recuperação possível nestes casos. Enquanto que a plasticidade

é bem documentada nas áreas encefálicas do sistema nervoso central, prevalece a

visão de que a medula espinhal é uma estrutura que não apresenta plasticidade, vista

apenas como um canal que transmite os sinais dos comandos supraespinhais. Esta

visão tem mudado com o acúmulo de evidências fisiológicas e comportamentais dos

processos adaptativos que podem ocorrer nos circuitos espinhais. A plasticidade

decorreria das inúmeras importantes mudanças na anatomia e na fisiologia da medula

espinhal causadas pela lesão. O brotamento dos axônios disponíveis, talvez, seja a
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mais importante mudança anatômica após a lesão. O brotamento dos axônios

corresponde à uma expansão de campos terminais de axônios disponíveis sem lesão

quando os terminais de axônios lesados estão degenerados.

Little et al. (1999) relatam sobre a necessidade de tratamentos de reabilitação

em pacientes com lesão medular crônica, inicialmente, para aumentar a atividade nas

vias descendentes intactas, usar a facilitação reflexa e estimular o sistema nervoso

central a assistir entradas descendentes intactas para a despolarização de neurônios

medulares e, mais tarde, reduzir as entradas reflexas excessivas quando as vias

descendentes intactas puderem despolarizar neurônios medulares sem a facilitação

reflexa.

Behrman e Harkema (2000) publicam um estudo sobre o treinamento

locomotor com suporte do peso corporal em pacientes depois de uma lesão medular.

Referem uma melhora na habilidade do passo no treinamento locomotor em esteira

com suporte do peso corporal. Avaliam-se quatro pacientes, sendo que três

apresentam lesão torácica, ASIA A, C e D, e o outro, cervical (CVI) ASIA D.

Afirmam que as respostas obtidas com este treinamento são explicáveis pela

plasticidade do sistema nervoso e pela capacidade da resposta de aferência específica

motora para gerar passos. Concluem que a regeneração “espontânea” deve-se ao

efeito da plasticidade ativa-dependente do sistema nervoso.

Field-Fote (2001) apresenta os resultados da combinação de novas técnicas,

como a estimulação elétrica funcional e o treinamento locomotor com suporte do
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peso corporal para produzir evidências de recuperação com a intervenção de uma

reabilitação especializada após a lesão medular. Afirma que estas técnicas têm um

grande potencial para conseguir a melhora das funções nestes indivíduos e conclui

que, apesar de haverem muitas controvérsias neste campo, se observa grande

melhora na qualidade de vida destes pacientes.

Burns e Ditunno (2001) apontam que os avanços no tratamento

farmacológico, no treinamento, na estimulação elétrica funcional, junto com as

estratégias de regeneração aumentam o otimismo em relação a um futuro de sucesso

para as intervenções. Os métodos que aplicam o conceito da neuroplasticidade ativa-

dependente melhoram a função do lesado medular.

De Leon et al. (2001) defendem que a combinação de terapias tem um

potencial maior na recuperação após a lesão medular do que somente um método

isolado, e que a reparação bem sucedida de vias descendentes não garante o retorno

da habilidade motora. A reabilitação apropriada promove a melhora da capacidade

funcional através da utilização e da modificação das redes espinhais após a lesão

medular.

Wirz et al. (2001) avaliam o treinamento locomotor com suporte do peso

corporal em pacientes com lesão medular crônica. Alguns pacientes apresentam

lesões completas e outros lesões incompletas. Realizam o treinamento locomotor em

esteira elétrica com suporte do peso corporal e a avaliação da atividade

eletromiográfica dos músculos extensores dos membros inferiores. Sugerem que tal
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treinamento induz a plasticidade neuronal da medula espinhal e que pode ser

relevante no futuro.

Wolpaw e Tennissen (2001) afirmam que a plasticidade ativa-dependente

ocorre na medula durante a vida e que, quando dirigida pelo cérebro e pelos sistemas

periféricos, essa plasticidade desenvolve importante papel na aquisição, na manutenção

de habilidades motoras, nos efeitos de lesões medulares e noutros distúrbios do sistema

nervoso central. Destacam, ainda, que os protocolos de condicionamento operante em

animais e em humanos podem produzir mudanças em reflexos e estão associados à

plasticidade funcional e estrutural da medula, incluindo mudanças no limiar de

excitabilidade dos neurônios motores, na velocidade de condução axonal e nos

terminais sinápticos dos neurônios motores. Afirmam que as mudanças

comportamentais produzidas pela prática ou por lesão refletem a combinação da

plasticidade nas múltiplas lesões acima da medula e nas medulares e, ainda, que a

indução e a orientação da plasticidade ativa-dependente na medula são componentes

essenciais nas novas técnicas terapêuticas com o objetivo de maximizar as funções

após a lesão medular ou para restaurar as funções na medula que sofre a regeneração.

Young (2003) mostra que o papel da reabilitação passou de uma simples

terapia paliativa a um tratamento de recuperação. Aponta vários fatores dentro do

campo da reabilitação que podem ajudar os portadores de lesão medular como o

ortostatismo, a espasticidade e a eletromiografia. As terapias de reabilitação podem

recuperar muito mais funções do que as pessoas acreditam. Afirma que os exercícios

e o uso dos músculos paralisados podem recuperar as funções mesmo anos ou
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décadas após a lesão, que a não movimentação leva à perda das funções e que as

terapias intensivas podem recuperar as funções, mesmo após anos ou décadas sem

movimentação.

Ribeiro et al. (2004) através de um estudo treinamento locomotor com

suporte do peso corporal em pacientes com lesão medular cervical e classificação

ASIA A,B e C conseguem verificar após este treinamento uma melhora em relação

ao aumento da velocidade, aumento da distância percorrida, diminuição da

espasticidade, melhor controle nos passos e diminuição do cansaço generalizado.

Relatam ainda que mesmo os pacientes classificados como ASIA A (lesão completa),

ao serem colocados em uma situação de estímulo à marcha como é feito neste

treinamento, comportam-se de maneira semelhante aos pacientes classificados como

ASIA B e C (lesão incompleta). Isto porque no treinamento com suspensão são

deflagrados alguns reflexos como de retirada e extensão cruzada, que acabam por

estimular grupos musculares não estimulados em treinamentos convencionais com

tutores longo.
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3.2 Técnicas de Retroalimentação

Brudny et al. (1974) descrevem o tratamento com a retroalimentação por

eletromiografia em pacientes com lesão medular cervical (CV, CVI) que apresentam

algum ou nenhum movimento funcional nos braços após três anos de tratamento

convencional. Após o período de tratamento com a retroalimentação, os pacientes

mostram melhora. Um paciente é acompanhado por mais dois anos e consegue

realizar funções como se alimentar sozinho, digitar e conduzir uma cadeira

motorizada sem ajuda de terceiros.

Brucker e Ince (1977) realizam um estudo experimental com a

retroalimentação e com o tratamento para hipotensão postural em um paciente com

lesão na medula espinal há três anos. Este paciente submete-se à fisioterapia

convencional há dois anos e realiza o treinamento com tutores longos e muletas.

Durante este treinamento, este paciente ainda apresenta hipotensão ortostática que o

leva a síncope. A pressão sangüínea diastólica do paciente é medida a cada momento

e apresenta-se abaixo de 30mmHg. Após o tratamento com a retroalimentação,

demonstra-se que uma pessoa com lesão medular no nível TIII pode aprender a

aumentar sua pressão sanguínea voluntariamente.

Brudny et al. (1979) monitoram as atividades eletromiográficas nas

tentativas de movimentos dos pacientes hemiparéticos. Relatam resultados de

melhora progressiva dos movimentos voluntários, durante as tentativas, através da
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visualização da reflexão acoplada com técnicas de condicionamento operante.

Concluem que mais da metade dos pacientes adquirem e mantém a movimentação,

melhorando suas atividades funcionais.

Brucker (1980) afirma que a retroalimentação por eletromiografia é um

método que consiste no retorno de uma resposta fisiológica com um paradigma

instrumental de aprendizado. Esta técnica utiliza o aprendizado do controle

voluntário através do condicionamento operante. O retorno da retroalimentação pela

eletromiografia tem como finalidade o reforço ou a recompensa do aprendizado.

Nacht et al. (1982) relatam um estudo de caso com um paciente com lesão

medular em LI-LII, quatro dias após cirurgia. Durante os dois meses de

hospitalização, submetem-no a um programa de retroalimentação dos seguintes

grupos musculares: glúteos máximos, glúteos médios, quadríceps, isquiostibiais,

tibial anterior, gastrocnêmios. O paciente realiza as sessões de retroalimentação

simultaneamente aos exercícios enquanto está no leito. Oito meses depois da alta

hospitalar realizam nova avaliação e encontram um aumento da resposta

eletromiográfica em alguns grupos musculares. Concluem que a retroalimentação

pode ser usada como auxílio no tratamento das pessoas com lesão medular aguda.

Brucker (1984) propõe, primeiramente, a teoria da atividade neuronal na

qual a lesão na medula espinhal pode produzir uma lesão irreversível na célula

neuronal ou em lesão parcial da célula neural. Neste caso pode haver uma

recuperação espontânea da função celular que só ocorrerá nas primeiras horas após a



Revisão da Literatura

Maria Eugênia Mayr de Biase

16

lesão ou em um período de até seis meses após o trauma. Após este período, qualquer

perda remanescente é considerada permanente. Afirma que se podem restaurar

funções em neurônios lesados parcialmente através de técnicas de aprendizado

comportamental.

Moscoso (1984) estuda o condicionamento operante e a retroalimentação.

Procura determinar a evolução do o condicionamento operante cumpre dentro da

retroalimentação. Refere que o princípio básico do condicionamento operante ocorre

quando um estímulo reforçador consegue melhorar a resposta. Outros princípios

importantes são o reforço do aprendizado e o controle dos estímulos. Constata que

estudos com condicionamento operante surgem a partir de 1928 e sugerem que as

respostas geradas pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA) não podem ser

modificadas instrumentalmente.

Basmajian e De Luca (1985) afirmam que o sinal eletromiográfico é o nome

dado a todo sinal detectado por um eletrodo que mostra um potencial de ação da

unidade motora. Relatam que o sinal eletromiográfico é a manifestação elétrica da

ativação neuromuscular associada à contração muscular. É um sinal complexo

afetado pelas características anatômicas e fisiológicas do músculo, pelo esquema de

controle do sistema nervoso periférico, assim como, pelas características da

instrumentação usada para detectar e observar esse sinal. Enfatizam, que é possível

desenvolver uma técnica de retroalimentação simples, uma modificação da

eletromiografia. Essa modificação consiste em analisar os sinais eletromiográficos

como uma imagem direta da atividade dos neurônios motores espinhais e considerar
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um grupo de fibras musculares, uma unidade motora, como um tradutor do que

acontece com a fibra nervosa.

Stein et al. (1990) realizam trabalho com pacientes tetraplégicos e observam

com a retroalimentação por eletromiografia, com a fisioterapia e com a estimulação

elétrica funcional pode-se aumentar substancialmente as funções de alguns pacientes.

Previnem, contudo, que a eficácia desse tipo de tratamento ainda continua

controversa e que os mecanismos neuronais envolvidos no aumento do sinal

eletromiográfico, através da retroalimentação, continuam obscuros. Afirmam que

vários fatores podem influenciar no aumento da resposta eletromiográfica após a

utilização da retroalimentação. Concluem que a possibilidade mais provável seria o

aumento do limiar das unidades motoras que estão ativas antes da retroalimentação

por eletromiografia.

Krebs (1994) relata que a retroalimentação é uma legítima técnica auxiliar

para desordens neuromusculares e comportamentais. Coloca como meta da

retroalimentação, na fisioterapia a melhora do desempenho ao facilitar o aprendizado

motor. Quando os pacientes geram comportamentos motores apropriados, eles são

positivamente reforçados.

Araujo e Amadio (1996) desenvolvem um estudo da ação do músculo

quadríceps com os pacientes na posição sentado e durante o agachamento verificam

o comportamento do sinal elétrico através da eletromiografia. Analisa-se fase

excêntrica do músculo, durante o movimento de agachamento, isto é, durante a
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flexão do joelho, enquanto que no movimento de extensão da perna, analisa-se a fase

concêntrica. Percebem que no movimento de extensão do joelho, na posição sentado,

não ocorre distinção da ativação muscular como no movimento de agachamento.

Brucker e Bulaeva (1996) avaliam 100 pacientes após a lesão medular

cervical e comprovam que é possível aumentar a resposta eletromiográfica do

músculo tríceps braquial, abaixo do nível da lesão, mesmo em pacientes crônicos

com longo período de lesão. Concluem que os resultados positivos têm ligação direta

com os procedimentos utilizados nas sessões de retroalimentação por

eletromiografia. Afirmam, ainda, que a utilização do condicionamento operante é

uma forma de aprendizado importante e um componente essencial para o sucesso das

aplicações da retroalimentação por eletromiografia. para aumentar a resposta

eletromiográfica para o músculo alvo (tríceps braquial).

Herrington (1996) relata que a retroalimentação é um método que registra e

quantifica a atividade elétrica produzida por fibras musculares ativadas por unidades

motoras. A qualidade do sinal eletromiográfico captado depende do tipo dos eletrodos,

do tamanho e de sua localização, e dos sistemas de filtragem e de amplificação. A

maioria dos trabalhos utilizam eletrodos de superfície. Estes eletrodos têm uma grande

área de detecção e captam sinais de várias unidades motoras. Apontam, como

desvantagem, que a utilização de eletrodos de superfície limita a medição aos

músculos mais superficiais.
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Kohlmeyer et al. (1996) estuda o efeito de tratamento de fortalecimento

tradicional, a estimulação elétrica, a retroalimentação e a retroalimentação mais a

estimulação elétrica, em grupos de pacientes após o traumatismo raquimedular cervical

para melhora da preensão tendínea. Concluem que não há diferença entre os grupos e

afirmam que os protocolos de retroalimentação não apresentam uma recuperação da

função dos extensores do punho superiores aos dos tratamentos tradicionais.

Basmajian (1998) constatam que a retroalimentação firma-se no tratamento

das lesões do neurônio motor superior, particularmente no treinamento dos músculos

e na indução do relaxamento dos músculos espásticos em pacientes com acidente

vascular encefálico. Em todo o mundo o maior usuário da retroalimentação, fora a

psicoterapia, é a fisioterapia para o treinamento motor, para a redução da

espasticidade e para o treinamento do relaxamento geral. Os pacientes necessitam de

pouco treinamento para compreender os sinais reproduzidos. Salientam que uma

habilidade aprendida tem que ser transportada para a vida diária e que os casos nos

quais observa-se pouca atividade eletromiográfica em pacientes de lesão medular

crônica, a retroalimentação proporciona pouco benefício em direção à restauração da

função.

Moreland et al. (1998) comparam a eficácia da retroalimentação por

eletromiografia como a da fisioterapia convencional para a melhora da função dos

membros inferiores em pacientes que sofreram acidente vascular encefálico. Observam

que para aumentar o controle motor da musculatura responsável pela flexão dorsal no
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tornozelo, os resultados da retroalimentação por eletromiografia associada com a

fisioterapia são superiores aos da fisioterapia convencional isoladamente.

Binder-Macleod (1998) relata que a retroalimentação por eletromiografia é

uma instrumentação eletrônica desenvolvida para proporcionar um “feedback” dos

sinais mioelétricos para que o paciente tenha um melhor controle volitivo do

músculo. A retroalimentação por eletromiografia é usada para o treinamento dos

pacientes para relaxar a musculatura hiperativa ou para aumentar a descarga e a

quantidade de unidades motoras estimuladas e aumentar a força da contração.

Defendem, ainda, que a retroalimentação por eletromiografia pode ajudar os

pacientes que sofrem lesão no sistema nervoso central a alcançarem o máximo de seu

potencial. O paciente, além de apresentar o controle volitivo do músculo, deve estar

motivado e ter habilidade cognitiva para aprender a usar o sinal elétrico alcançado. O

treinamento com a técnica de retroalimentação não é um processo passivo, isto é,

requer a participação do paciente.

Lianza et al. (2000) descrevem que a técnica de retroalimentação por

eletromiografia favorece a redução da espasticidade. Essa técnica é indicada como

uma  terapia coadjuvante nos pacientes em que verifica-se a preservação da

cognição.

Geiger et al. (2001) avaliam 13 pacientes após acidente vascular encefálico

utilizando-se dois protocolos de reabilitação distintos. Um grupo é submetido a

fisioterapia e à retroalimentação com um sistema de plataformas computadorizadas
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posicionadas na superfície aonde os pacientes treinam equilíbrio ortostático. O outro

grupo controle é submetido somente à fisioterapia convencional. Observam que os

pacientes que integram o grupo controle não apresentam nenhuma diferença na

resposta ao tratamento utilizado em relação aos pacientes do grupo experimental.

Wolf (2001) relata que em 1969, a Sociedade de Pesquisa de Retroalimentação

fornece uma ferramenta interdisciplinar para divulgar os sinais de retroalimentação

típicos dos grupos musculares que respondem ao condicionamento operante. Em um dos

primeiros estudos com a retroalimentação por eletromiografia, o grupo de Basmajian

comprova que os pacientes que sofrem um acidente vascular encefálico (AVE)

aumentam a amplitude de flexão dorsal do tornozelo mais do que os pacientes que fazem

somente a fisioterapia convencional. Constatam-se a redução do grau de espasticidade

dos músculos alvos e o aumento da velocidade da marcha com a aplicação da

retroalimentação.

Pereira e Araújo (2002) aplicam a eletromiografia de superfície em 25

pacientes portadores de espasticidade e em 25 de pessoas sadias. Os pacientes

espásticos são classificados de acordo com a escala modificada de Asworth, graus 1

à 4, e os registros de eletromiografia são obtidos em condições de repouso e de

contração máxima voluntária e reflexa. Relatam que a eletromiografia de superfície é

capaz de captar o potencial elétrico do músculo em repouso. Os músculos sadios

mantêm um tônus de base, embora nem sempre a atividade contrátil seja evidente.

Conseguem verificar a variação do sinal de eletromiografia de acordo com o grau de

espasticidade medido pela escala de Asworth. Observam que os portadores de
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espasticidade classificados de Asworth 1 a 4 apresentam sinal eletromiográfico maior

respectivamente ao repouso. Constatam, contudo, que o sinal eletromiográfico do

músculo hipertônico é sempre significantemente diferente daquele observado no lado

sadio.

Yucha (2002) faz uma metanálise sobre estudos que utilizam a

retroalimentação e o tratamento da hipertensão arterial entre 1975 e 2000, e

encontram as mesmas dificuldades no uso da retroalimentação em outras desordens.

Relata que em 70% dos estudos, não se preocupam com a etnologia. Encontram

várias técnicas de retroalimentação para hipertensão, através de sinais das respostas

eletrodérmicas, do batimento cardíaco, da onda da velocidade do pulso, entre outros.

Cada estudo utiliza um método diferente de retroalimentação na hipertensão. Fica

assim, difícil avaliar sua eficácia específica. Adota um conceito muito particular que

“contamina” a análise das pesquisas comportamentais e reúne trabalhos com

diferentes intervenções terapêuticas. Os pacientes não apresentam mudanças em

relação ao estilo de vida durante o período de estudo. Recomenda para futuros

trabalhos:

1) Estabelecer um intervalo adequado entre a primeira série do estudo

com retroalimentação (linha de base) e a segunda série, período de

treinamento com a retroalimentação.

2) Padronizar as instruções aos participantes.

3) Garantir à obediência ao programa de treinamento estabelecido no

protocolo da pesquisa.
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Abreu (2003) pesquisa, durante a terapia de retroalimentação por

eletromiografia em pacientes que sofreram lesão na medula cervical, a possibilidade

do aumento do recrutamento neuromotor no músculo tríceps braquial. Estes

pacientes são avaliados clinicamente e classificados como ASIA B, C e D.

Constatam um aumento do recrutamento neuromotor no músculo tríceps braquial em

todos os pacientes, porém, comprova que este aumento ocorre de forma significativa

apenas nos pacientes com classificação ASIA C e D.

Armagan et al. (2003) avaliam a eficácia do tratamento de retroalimentação

por eletromiografia na recuperação funcional da mão hemiplégica. Comparam os

resultados em um grupo de pacientes usando a retroalimentação e em outro, placebo.

Mostram uma significante melhora nos dois grupos estudados. O grupo que recebe a

retroalimentação teve melhora na amplitude de movimento. Concluem que a

aplicação da eletromiografia por retroalimentação em conjunto com uma reabilitação

neurológica produz beneficio e que a técnica maximiza a função da mão

hemiplégica.

Ribeiro et al. (2003) demonstram que as respostas eletromiográficas e que a

função da flexão dorsal melhoram com o uso da técnica de retroalimentação com o

aprendizado através do retorno visual nos pacientes portadores de acidente vascular

cerebral. O sinal eletromiográfico é amplificado e apresentado graficamente na tela

de computador enquanto o paciente realiza algumas atividades com o membro

acometido. Neste protocolo utiliza-se o condicionamento operante e repete-se um
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movimento até o sinal eletromiográfico ficar constante. O paciente procura aumentar

o recrutamento neuromotor durante várias tentativas de uma sessão. O sinal

eletromiográfico de maior potencial alcançado nessa serie é considerado o máximo.

A partir do momento no qual o paciente tem uma referência sobre o que acontece

com o seu corpo e encorajado pelo comando verbal dos terapeutas, ele é estimulado a

aumentar o sinal eletromiográfico. Desta forma, ele tenta superar o resultado obtido

nas tentativas anteriores e aumenta o seu controle cerebral sobre uma determinada

musculatura. Concluem que com o treinamento pela técnica de retroalimentação há

aumento um das respostas eletromiográficas no músculo tibial anterior em todos os

pacientes, sem significar necessariamente um ganho de movimento de amplitude no

movimento flexão dorsal.

Dursun et al. (2004) avaliam a eficácia do tratamento de retroalimentação na

função da marcha em crianças com paralisia cerebral. Avaliam 21 crianças

portadoras de seqüelas de deformidade em eqüino dinâmica pela paralisia cerebral.

Um grupo de crianças recebe o tratamento com a técnica de retroalimentação

associado ao treinamento com o programa convencional de exercícios. O grupo

controle, composto por 15 crianças com o mesmo tipo de seqüela, recebem somente

o treinamento com o programa convencional de exercícios. A amplitude articular do

tornozelo, o tônus muscular no flexor plantar e a função durante a marcha dos

pacientes são comparadas. O grupo que recebe a retroalimentação e a fisioterapia

convencional apresentam um aumento significativo no relaxamento do flexor plantar

e na ativação da articulação do tornozelo. No treinamento da marcha ambos têm

progresso, mas o grupo que utiliza a retroalimentação é superior. As crianças com
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paralisia cerebral com este tipo de seqüela podem ser muito beneficiadas com esta

técnica.


