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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no Ambulatório do Projeto Terceira Idade

(PROTER), do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas (HC) da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Para a triagem dos

pacientes e para as entrevistas de avaliação pré- e pós-tratamento de pacientes,

familiares e cuidadores, este estudo contou com a participação de psiquiatras e

psicólogos treinados para aplicar os protocolos de avaliação. Além disso, contou com

a colaboração de fonoaudióloga e neuropsicóloga para a realização das sessões de

RN, que também foram treinadas para aplicar as técnicas de memória e para realizar

os treinos de AVD da mesma maneira.

Antes do estudo propriamente dito foi realizado um estudo piloto (vide

Apêndice) para testar os treinos e técnicas de memória, e verificar a sensibilidade dos

instrumentos de avaliação.
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3.1 Amostragem

Foram selecionados, neste estudo, 18 indivíduos idosos (> 60 anos) do

ambulatório do PROTER, de ambos os sexos, com diagnóstico psiquiátrico de DA de

graus leve e moderado, segundo os critérios diagnósticos do “National Institute of

Communicative Disorders Association” dos Estados Unidos (NINCDS/ADRDA)

(MCKHANN et al., 1984).

Como dois pacientes não puderam continuar o tratamento em decorrência do

aparecimento de outras doenças, a amostra foi reduzida a 16 pacientes, composta por

três homens (17,65%) e 13 mulheres (82,35%) com média de idade de 73,81 anos

(desvio padrão: 4,79). Sete pacientes eram casados (43,75%) e nove, viúvos

(56,25%). Foram excluídos do estudo os indivíduos que se enquadravam em uma das

seguintes características:

•  Analfabetos e indivíduos com menos de 60 anos de idade.

•  Diagnóstico de DA grave, com “Clinical Dementia Rating” (CDR) > 2 e MEEM

< 11.

•  História ou evidência clínica e/ou radiológica de acidente vascular cerebral

(AVC).

•  História ou evidência clínica de outras doenças neurológicas.

•  Doenças sistêmicas ou cerebrais graves (infecções, neoplasias, doenças hepáticas,

renais ou metabólicas).

•  História de outra doença psiquiátrica.

•  Presença de depressão clinicamente significativa não-controlada.
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•  Pacientes que por alguma razão não puderam fazer uso de AchE-I ou que não

toleraram dose igual ou superior a 6 mg/dia.

•  Participação em estudos clínicos com fármacos investigacionais, durante as

quatro semanas antecedentes a este estudo.

Após os quatro meses de ensaio clínico aberto com rivastigmina, em que a

dose da medicação para cada paciente ficou entre 6 mg/dia (dose mínima) e 12

mg/dia (dose máxima), todos os pacientes foram avaliados por um psiquiatra e um

psicólogo. O escore médio no MEEM foi 19,81 (desvio padrão: 4,55), e, de acordo

com o CDR, três pacientes foram classificados como CDR = 2 (17,65%) e 13

pacientes, como CDR = 1 (82,35%). Nove pacientes estavam tomando rivastigmina 6

mg/dia, dois pacientes 7,5 mg/dia, três pacientes 9 mg/dia, e dois pacientes 12

mg/dia. Todos os pacientes foram pseudo-randomicamente divididos em três grupos.

A divisão foi realizada dessa maneira para que os grupos ficassem homogêneos,

tendo sido levados em conta gênero, idade, escolaridade, gravidade da doença

segundo escore no MEEM e no CDR, e grau de dificuldades em AVD segundo a

Escala Bayer de Atividade da Vida Diária (B-AVD).

Os três grupos de pacientes formados foram:

•  Grupo 1 — reabilitação neuropsicológica em grupo: composto por

cinco indivíduos com diagnóstico de DA de graus leve e moderado.

•  Grupo 2 — reabilitação neuropsicológica individual: composto por

seis indivíduos com diagnóstico de DA de graus leve e moderado.

•  Grupo 3 — reabilitação neuropsicológica realizada em casa sob

orientação de um familiar ou cuidador: composto por cinco indivíduos

com diagnóstico de DA de graus leve e moderado.
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Ao se cadastrarem para o estudo, todos os pacientes, sob a supervisão dos

familiares, assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pela

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HC da FMUSP. Também

preencheram um formulário de critérios de classificação socioeconômica da

Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado (ABIPEME), com o

objetivo de classificar sua situação econômica.

Além do atendimento aos pacientes, uma vez por mês foi realizado o grupo

de orientação e apoio aos familiares e cuidadores dos pacientes dos três grupos, com

duração de uma hora.

Todos os pacientes que participaram do estudo tiveram aderência ao

tratamento superior a 80%.

3.2 Material

Para a avaliação psiquiátrica, foram utilizados: Escala de Impressão Clínica

Global (CGI) (REISBERG et al., 1997), Inventário Neuropsiquiátrico (NPI)

(CUMMINGS et al., 1994), B-AVD (HINDMARCH et al., 1998), Escala de

Ansiedade de Hamilton (HAM-A) (BRUSS et al., 1994), Escala de Depressão

Montgomery-Asberg (MADRAS) (MONTGOMERY; ASBERG, 1979), MEEM

(FOLSTEIN et al., 1975) e CDR (HUGHES et al., 1982). Todos os pacientes foram

submetidos a tomografia computadorizada de crânio para comprovação do

diagnóstico clínico de DA.
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Logo após as avaliações médica e psiquiátrica, os pacientes foram avaliados

por psicólogos pelos testes (versão em português) que compõem a bateria

neuropsicológica:

•  Eficiência intelectual verbal e não-verbal (quociente intelectual — QI):

subtestes Vocabulários e Matrizes de “Wechsler Abbreviated Scale for

Intelligence” (WASI) (WECHSLER, 1999).

•  Memória verbal: “Recognition Memory Test for Words” (RMW)

(WARRINGTON, 1984), Memória Lógica I e II: “Wechsler Memory Scale –

Revised” (WMS-R) (WECHSLER, 1987), “Selective Reminding Test” (SRT)

(BUSCHKE, 1973).

•  Memória visual: “Recognition Memory Test for Faces” (RMF)

(WARRINGTON, 1984), Reprodução Visual I e II (WMS-R)

(WESCHSLER, 1987).

•  Linguagem: Teste de Nomeação de Boston (BNT) (GOODGLASS et al.,

1983).

•  Funções espaciais: “Visual Object and Space Perception Battery” (VOSP) –

letras (WARRINGTON; JAMES, 1991).

•  Praxia construtiva: desenho de figura tridimensional — Cubo de Necker

(STRUB; BLACK, 1988), Desenho do Relógio (STRUB; BLACK, 1988).

•  Funções executivas: fluência verbal categoria animal (TOMBAUGH et al.,

1996 apud SPREEN; STRAUSS, 1998), fluência verbal categoria fonêmica

(FAS) (SPREEN; BENTON, 1969), dígitos (WMS-R) (WECHSLER, 1987),

Teste de Cancelamento (MESULAM, 1985).

•  ADAS-Cog (SCHULTZ et al., 2001)
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•  Avaliação funcional: Teste Funcional (ÁVILA, 2003), Questionário de

Memória da Vida Diária (QMVD) (SUNDERLAND et al., 1984) para

pacientes e familiares, Questionário de Qualidade de Vida para pacientes e

familiares (QQV) (NOVELLI, 2003), “Rivermead Behavioural Memory

Test” (RBMT) (WILSON et al., 1985).

Após as 22 semanas de RN, todos os pacientes foram reavaliados com os

mesmos protocolos da avaliação. Os profissionais responsáveis pela aplicação dos

testes não estavam envolvidos com os atendimentos de reabilitação dos pacientes e

não sabiam a que grupo de tratamento cada um pertencia.

3.3 Métodos de reabilitação

Os cinco pacientes que participaram das sessões de RN em grupo foram ao

HC uma vez por semana, onde realizaram treinos de memória e AVD sob a

coordenação de uma neuropsicóloga e de uma fonoaudióloga, cada sessão com

duração de 60 minutos. Os seis pacientes que participaram das sessões de RN

individual também foram ao HC uma vez por semana, onde realizaram os mesmos

treinos realizados pelos pacientes das sessões em grupo, sob a coordenação de uma

neuropsicóloga ou de uma fonoaudióloga, cada sessão com duração média de 40

minutos. Os cinco pacientes que formaram o grupo que realizou a RN em casa sob a

supervisão de um familiar ou cuidador, seguindo as sessões descritas no guia

informativo, só foram ao HC para as consultas médicas e para as avaliações.



56

No primeiro dia do grupo de orientação aos familiares e cuidadores, que

precedeu o início da RN, os familiares e/ou cuidadores de todos os grupos

participaram, mas somente os responsáveis pelos pacientes do grupo 3 receberam o

guia informativo e foram orientados quanto a sua utilização. Foi também fornecido

um número de telefone para o qual poderiam ligar a qualquer hora para tirar dúvidas

sobre os treinos cognitivos e de AVD contidos no guia. As sessões de RN contidas

no guia informativo eram as mesmas realizadas pelos outros dois grupos de

pacientes.

3.4 Técnicas de reabilitação neuropsicológica

Neste estudo foram utilizadas três técnicas distintas nos treinos de memória,

com o objetivo de maximizar a memória e a aprendizagem dos pacientes: realização

de movimentos motores, associação verbal e categorização. Além disso, foram

realizados treinos de AVD simulando situações comuns do dia-a-dia, e uso de

auxílios externos, como agenda, calendário e bloco de recados.

Movimentos motores: com a finalidade de aprender os nomes de objetos

comuns do dia-a-dia contidos em uma lista de palavras, todos os pacientes foram

instruídos a realizar uma mímica, como se estivessem utilizando aquele determinado

objeto (por exemplo, fazer o gesto de pentear o cabelo para memorizar o objeto

pente). Na hora de evocar a lista de objetos, foram orientados a repetir a mímica e

depois tentar lembrar a que objeto aquele movimento estava relacionado. Após a

evocação espontânea, foi feita prova de reconhecimento. Essa técnica baseou-se em
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estudo prévio realizado por MOORE et al. (2001), em que os pacientes com DA

realizavam mímicas para caracterizar o “hobby” de seus colegas de grupo, o qual era

associado ao nome de cada um com o objetivo de facilitar a codificação e o posterior

resgate, já que essa técnica utiliza a memória implícita.

Associação verbal: com o objetivo de memorizar uma lista de palavras, os

pacientes foram treinados a criar uma sentença ou uma história curta com a palavra

dada, associando a palavra a algo relevante para eles. Os pacientes foram então

estimulados a recordar as sentenças feitas e, em seguida, a palavra dada.

Posteriormente foi realizada prova de reconhecimento. Essa técnica visa a facilitar a

codificação de material novo a partir da associação deste com uma informação antiga

importante. Maiores detalhes sobre essa técnica podem ser encontrados em

DEELMAN et al. (1994, apud MIOTTO, 2002).

Categorização: para memorizar uma lista de palavras, foi solicitado aos

pacientes que organizassem a lista dada, separando seus itens por categorias (frutas,

roupas e animais, entre outros). À solicitação para que evocassem a lista dada, os

pacientes foram encorajados a recordar primeiramente a categoria, a fim de facilitar o

resgate. Como nos outros treinos, após a prova de evocação havia a prova de

reconhecimento. Nessa técnica, o material a ser memorizado é organizado e, por isso,

sua aprendizagem é facilitada, além de as categorias servirem como pistas para

posterior resgate. Essa técnica é citada por CLARE; WILSON (1997) e GLISKY;

GLISKY (2002).

Treinos de AVD: foram selecionadas três AVD para serem treinadas, ou seja,

usar o telefone, receber e transmitir um recado, e usar corretamente a agenda. Para

tanto, foram simuladas situações corriqueiras do dia-a-dia dos pacientes. Por
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exemplo: para trabalhar o uso do telefone, os treinos foram feitos com o próprio

aparelho telefônico, papel e caneta, realizando e recebendo uma ligação de verdade.

Para todos os treinos de memória, independentemente da técnica, foi utilizada

uma lista com seis palavras, em três etapas diferentes: as palavras foram lidas e em

seguida evocadas, as palavras foram lidas com os objetos correspondentes

apresentados com a evocação sendo feita a seguir, e, por fim, foi ensinada a técnica

de memorização com a evocação feita em seguida. No final das três etapas, foi

realizada uma prova de reconhecimento, com a apresentação de 10 objetos. Cada

etapa foi composta de quatro repetições.

As técnicas de memória ensinadas foram realizadas em três sessões

consecutivas; no entanto, em cada sessão a ordem das três etapas descritas

anteriormente foi modificada. Ao final do programa, essas técnicas foram

relembradas. Além disso, as sessões de treinos de AVD, que também tinham a

duração de três sessões para cada atividade, foram intercaladas entre uma técnica de

memorização e outra, e recordadas no final do tratamento. Na ultima sessão foi

realizada uma atividade de socialização com os pacientes e familiares de todos os

grupos, com uma festa de encerramento da RN.

Grupo de apoio e orientação para cuidadores e familiares: o objetivo

desse grupo foi orientar os familiares e cuidadores sobre o curso da DA, prognóstico,

dicas e apoio. Todos os familiares e cuidadores foram encorajados a dividir

experiências e estratégias já utilizadas para lidar com as dificuldades que porventura

tivessem surgido no dia-a-dia.
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 3.5 Procedimentos

 

 Durante os quatro meses de ensaio clínico, todos os pacientes compareceram

ao hospital mensalmente para estabilizar a dose do medicamento. Ao término desse

período e antes do início da RN, os mesmos pacientes foram avaliados pelo

protocolo médico e psiquiátrico. Essas avaliações constaram de um encontro com

duração aproximada de 40 minutos, em que o paciente sempre esteve acompanhado

de um familiar ou de um cuidador, presença indispensável para o preenchimento de

escalas psiquiátricas como HAM-A, MADRAS, B-AVD e NPI. Essa avaliação foi

utilizada para dividir os pacientes em grupos e para avaliar o efeito do tratamento,

comparando-a à reavaliação pós-RN. Logo após essa avaliação, os pacientes foram

avaliados por psicólogos em dois encontros com duração aproximada de uma hora

cada. Nesses encontros também foi indispensável a presença de um familiar ou

cuidador, que responderam aos questionários QQV e QMVD. Entretanto, eles não

permaneceram na mesma sala que os pacientes durante a aplicação dos testes.

 

 

 3.6 Análise dos dados e estatística

 

Neste estudo foi adotado o nível de significância de 5% (0,050) para a

aplicação dos testes estatísticos. Para realizar as análises estatísticas, foi utilizado o

programa “Statistical Package for Social Science” (SPSS) (NORUSIS, 1993).

 Inicialmente foram feitas análises descritivas (média, desvio padrão, mínimo

e máximo, e freqüência) dos dados contínuos e das categorias.
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Os escores pré- e pós-tratamento, em cada grupo, foram comparados por meio

do teste t de Student para dados pareados. Os dados não-paramétricos foram

comparados, também nos três grupos, pelo teste dos postos sinalizados de Wilcoxon.

Foi calculado o “Effect Size” (ES) das escalas psiquiátricas e dos testes que

avaliam AVD e memória, considerando-se que ES maior representa impacto

terapêutico maior em cada variável analisada (testes e escalas). A vantagem do ES

em relação aos procedimentos estatísticos canônicos é levar em consideração a

variância do desempenho intragrupo observada na avaliação basal (ROCKWOOD et

al., 1997) de acordo com a fórmula: ES = média pós-tratamento - média pré-

tratamento/desvio padrão pré-tratamento.


