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5 DISCUSSÃO

Neste estudo, o efeito do programa de RN por meio de três tipos de técnicas

de RM, movimentos motores, associação verbal, e categorização, e treinos de AVD

foi verificado em uma amostra de 16 pacientes com DA, que foram divididos em três

grupos: um grupo realizou as sessões de RN em grupo; outro, em sessões

individuais; e o terceiro grupo realizou os treinos em casa, sob a supervisão de um

cuidador. As intervenções acima descritas não obtiveram resultados positivos

estatisticamente significantes nas avaliações neuropsicológica, de AVD e de

sintomas psiquiátricos e comportamentais; entretanto, foram feitas algumas

observações qualitativas, que serão descritas posteriormente.

Quando se realizou a comparação dos resultados obtidos nos testes e escalas,

pré- e pós-tratamento de cada grupo, resultados com significância estatística só

foram verificados com piora do grupo 3 no MEEM (p = 0,04), enquanto o grupo 1

manteve-se estável e o grupo 2 apresentou discreto aumento do escore. O mesmo foi

observado com relação aos sintomas ansiosos, em que o grupo 2 apresentou piora

significativa (p = 0,04), enquanto o grupo 1 obteve diminuição do escore (melhora do

sintoma) e o grupo 3 permaneceu estável. No QMVD versão paciente do grupo 3, foi
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relatada melhora significativa da memória pós-tratamento (p = 0,006), enquanto os

pacientes do grupo 2 relataram leve melhora e os do grupo 1, piora. No entanto,

houve divergência de opinião dos familiares e cuidadores dos pacientes do grupo 3,

os quais relataram piora da memória pós-tratamento. Depreende-se, com isso, que

com o agravamento do quadro dos pacientes, como é o caso dos pacientes do grupo

3, estes perdem a percepção de como sua cognição, em especial a memória, está

deficitária.

Ao se avaliar separadamente e com mais detalhes os instrumentos utilizados

para verificar o efeito do tratamento, o funcionamento global, os sintomas

comportamentais e psiquiátricos, a cognição e o desempenho funcional, observou-se

que, sobre os resultados das escalas que avaliam funcionamento global, MEEM,

CDR e ADAS-Cog, os pacientes que realizaram RN em grupo ou individual

obtiveram estabilização ou discreta melhora do escore das escalas, enquanto os

pacientes que deveriam realizar treinos em casa apresentaram declínio nas duas

escalas. Entretanto, é preciso levar-se em conta que os escores dos pacientes do

grupo 3 pré-tratamento eram mais baixos que os escores dos outros grupos,

indicando serem pacientes mais comprometidos cognitivamente.

Quanto aos sintomas psiquiátricos, ansiedade e depressão, o tratamento de

RN em grupo demonstrou efeito positivo, com modesta melhora ou estabilização dos

sintomas, o mesmo não tendo sido observado com as outras formas de intervenção. O

fato que chamou a atenção foi o agravamento dos sintomas do grupo 2, talvez em

decorrência da percepção das dificuldades durante as sessões, sem o amparo de ver

um colega com os mesmos problemas. Dessa maneira, pode-se inferir que conviver

com outras pessoas que possuem dificuldades semelhantes e fazer parte de um grupo



88

ajuda a baixar sintomas ansiosos e depressivos. Por outro lado, na escala NPI, que

abrange outros sintomas, a análise dos grupos indicou piora dos três grupos.

Entretanto, há que se levar em conta que enquanto as escalas de ansiedade e

depressão são respondidas pelos médicos, a NPI é respondida pelo cuidador, e suas

respostas acabam sendo influenciadas pela sobrecarga dele naquele momento.

Com relação aos testes neuropsicológicos, não foi revelada diferença

significativa, tendo sido observados apenas leve melhora ou declínio das funções

cognitivas nos três grupos. Além disso, nenhum grupo seguiu um padrão em que a

maioria dos pacientes apresentasse melhora ou piora em determinada função

cognitiva ou teste, ou, mesmo, um teste específico ou função que tivesse mostrado

alteração mais consistente após a RN. Isso impossibilita a relação desses

instrumentos com as escalas MEEM, CDR e ADAS-Cog, além de não trazer dados

que possibilitem uma conclusão. No entanto, gera alguns questionamentos, como a

sensibilidade das técnicas de memória utilizadas para essa população, a maneira e a

freqüência com que as sessões foram realizadas, e os instrumentos utilizados para

avaliar esse tipo de intervenção em pacientes com DA.

Talvez treinos cognitivos que tivessem maior relação com sua aplicabilidade

em tarefas do dia-a-dia pudessem produzir melhor efeito, assim como sessões de RN

com maior freqüência semanal. Com relação aos instrumentos de avaliação, talvez o

meio mais eficaz de avaliar a melhora do desempenho dos pacientes nos diferentes

exercícios de memória seja quantificando e repetindo os mesmos exercícios

realizados nas sessões de RN ou o uso de instrumentos mais ecológicos.

Com relação ao desempenho funcional, foi verificada pequena melhora do

desempenho do grupo 2 pós-tratamento no teste funcional, enquanto os outros grupos



89

apresentaram piora. O mesmo foi verificado na escala que avalia AVD respondida

pelos familiares e cuidadores, B-AVD, em que foram relatadas discreta melhora nos

pacientes do grupo 2 e piora nos pacientes dos outros grupos. Como essa escala

engloba outras atividades não-treinadas nas sessões de RN, pode-se supor melhora

generalizada do desempenho para AVD não-treinadas, corroborando trabalho

realizado por ZANETTI et al. (1997). Esses dados também indicam que treinos de

AVD realizados em grupo possuem reduzida capacidade de serem aprendidos,

enquanto os treinos individuais tendem a obter melhores resultados, talvez em função

da maior atenção que pode ser dada às dificuldades de cada um, as quais são

trabalhadas de maneira mais efetiva. Como essa capacidade de melhora funcional

não foi verificada no grupo 3, cujos pacientes realizaram treinos individuais em casa,

pode-se supor que os treinos não foram feitos adequadamente ou que o número de

repetições foi insuficiente para melhorar ou manter o desempenho.

Com relação ao questionário QQV, foi verificada grande divergência entre os

grupos e entre pacientes e familiares. Os familiares dos grupos 1 e 2 relataram

pequena melhora da qualidade de vida, enquanto o grupo 3 relatou piora. Esses dados

foram confirmados pelos pacientes dos grupos 1 e 3, mas houve divergência no

grupo 2. Entretanto, as diferenças dos resultados obtidos pré- e pós-tratamento com

esse instrumento foram irrelevantes, o que leva ao questionamento do impacto desse

tipo de intervenção na qualidade de vida dos pacientes com DA e de seus familiares.

De acordo com esses resultados, o tratamento em grupo tem mais impacto na QV do

paciente, o que não é verificado no tratamento individual e em casa. Em

contrapartida, sempre há referência de melhora no relato dos familiares, os quais se
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mostram mais tranqüilos, o que talvez deva refletir mais diretamente na qualidade de

vida deles e causar menos impacto na dos pacientes.

Com relação ao funcionamento da memória, no QMVD também houve

divergências: os familiares dos grupos 1 e 3 relataram piora, enquanto os familiares

do grupo 2 relataram pequena melhora. Esses dados foram comprovados pelos

pacientes dos grupos 1 e 2. Entretanto, houve contradição entre os familiares e os

pacientes do grupo 3: enquanto os pacientes relataram melhora significativa de sua

memória, seus familiares relataram piora.

Os dados desses instrumentos também levam a pensar na capacidade que o

paciente com DA tem de julgamento sobre sua cognição à medida que a doença vai

progredindo. Talvez seja essa a razão de tanta divergência com a opinião do

cuidador.

Comparando-se esses dados aos de pesquisa anteriormente realizada (ÁVILA

et al., 2003) com população semelhante, que incluiu sessões semanais em grupo e

individuais, além de grupo informativo com familiares e cuidadores, pode-se

concluir que o ideal seria o tipo de tratamento que combina sessões em grupo e

individuais, já que nesse referido estudo foi verificado maior efeito da reabilitação na

memória e nos sintomas psiquiátricos e melhora significativa nas AVD. Além disso,

os pacientes mostraram-se bastante motivados nas sessões durante todo o tratamento.

Dessa forma, nas sessões em grupo pode ser dada maior atenção aos fatores sociais,

psicológicos e comportamentais, enquanto nas individuais pode ser dada maior

ênfase aos treinos de AVD e de memória.

Em ambos os estudos verificou-se que um importante fator a ser levado em

conta nesse tipo de tratamento é a população escolhida, que deve ser
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preferencialmente de grau leve e com poucos sintomas psiquiátricos. Isso porque ao

se analisar cada paciente individualmente nos dois estudos, fica claro que pacientes

com menos distúrbios comportamentais e psiquiátricos, além de melhor desempenho

em testes cognitivos e funcionais, aderem melhor ao tratamento e obtêm maiores

ganhos.

O estudo realizado por KARLSSON et al. (1989) chegou a essa mesma

conclusão. Nesse estudo foram comparados três grupos de pacientes com DA leve,

moderada e grave e dois grupos com idosos saudáveis, de 72 e 82 anos de idade, em

treinos de memória. Os resultados indicaram que os benefícios foram melhores em

idosos saudáveis de 72 anos, seguidos pelos de 82 anos, e finalmente pelos pacientes

dos grupos de DA leve, moderada e grave. Fica evidente, portanto, que no início da

doença os pacientes se beneficiam mais com treinos e técnicas.

Durante as sessões de RN com os pacientes e durante os grupos informativos

e de apoio com os familiares e cuidadores, algumas observações puderam ser feitas.

Nas sessões utilizadas para aprendizagem e treino de técnicas mnemônicas, foi

observado pouco entusiasmo e até certa resistência dos pacientes que realizavam a

reabilitação em grupo. Esse desânimo era proporcional à dificuldade de memória dos

pacientes, isto é, aqueles que conseguiam se beneficiar tanto das repetições como das

técnicas realizavam o treino de maneira mais tranqüila, enquanto os que tinham mais

dificuldades ficavam muito desanimados.

Um familiar e um cuidador que realizaram os treinos com o paciente em casa

relataram que, para fazer esses treinos, deveriam escolher um bom momento, e que

em certas ocasiões os pacientes não concordavam em fazer o treino. Em contraste,

pacientes que realizaram sessões individuais apresentaram benefícios com o uso das
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técnicas, isto é, melhoraram o desempenho durante a realização dos exercícios

propostos. Essas técnicas talvez devam ser limitadas a sessões individuais, e assim

mesmo questionadas para cada tipo de paciente.

Após cada técnica de memória ter sido analisada isoladamente, verificou-se

que a que utilizou movimentos motores mostrou resultado positivo somente entre

aqueles pacientes que realmente realizavam a mímica repetidamente, e os mais

tímidos ou desanimados não se beneficiaram. Esse dado foi verificado no grupo e

nos treinos individuais; entretanto, os pacientes que realizaram treinos individuais se

sentiam mais à vontade. A técnica de categorização foi a que demonstrou melhor

resultado, pois os pacientes tiveram facilidade em aprender e se beneficiaram da

estratégia, tanto entre os que realizaram RN em grupo como individual. Por outro

lado, esses mesmos pacientes apresentaram muita dificuldade com a técnica de

associação verbal, tanto para fazer as associações como para posterior evocação das

frases e palavras. Essa dificuldade foi observada tanto nas sessões em grupo como

nas individuais.

Foi observado, nos treinos de memória, que os pacientes se beneficiaram

muito com as pistas multisensoriais, isto é, quando além de ouvirem o nome do

objeto também o viam. As repetições também ajudaram a aumentar o número de

palavras aprendidas, mas novamente dependia muito do grau de comprometimento

cognitivo do paciente.

Nas provas de reconhecimento, foi observado que os pacientes que se

beneficiaram com o treino reconheciam facilmente os objetos, enquanto os demais

davam muitas respostas falso-positivas. Nas provas de reconhecimento realizadas nas

sessões de treino de memória, após as evocações livres, foi observado que o paciente
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que tinha se beneficiado do treinamento facilmente reconhecia os itens, enquanto os

outros davam várias respostas falso-positivas.

Durante os treinos de AVD, os pacientes mostraram-se mais participativos e

interessados. Observou-se que os treinos foram realizados com mais facilidade em

sessões individuais, em que era dada maior atenção às dificuldades de cada um.

Entretanto, nas sessões em grupo não raro um paciente com menos dificuldades

ajudava outro com mais dificuldades na realização de alguma AVD, fato positivo

para aumentar a sociabilidade. Com relação ao grupo 3, os familiares ou cuidadores

não fizeram nenhum comentário sobre esses treinos, a não ser sobre a escolha do

momento certo para realizá-los.

Nas sessões em grupo, os pacientes podiam estar em contato com pessoas

com as mesmas dificuldades que eles, além de no início de cada sessão alguns

minutos serem reservados para os pacientes conversarem e contarem algum fato

interessante da semana. Esse tipo de intervenção trouxe mais benefícios para

sintomas psiquiátricos como ansiedade e depressão, o que não se observou nos

treinos individuais.

A comparação com pesquisas semelhantes, porém, ficou comprometida, por

não haver, na literatura, pesquisa que tenha como objetivo avaliar a resposta dos

pacientes em três tipos distintos de intervenções (grupo, individual e em casa), com o

uso de três técnicas distintas de memorização e treinos de AVD. No entanto, ao se

considerar o objetivo mais amplo da pesquisa, que foi o de verificar o efeito de

treinos de técnicas mnemônicas e de AVD em pacientes com DA leve e moderada,

pôde-se fazer comparações interessantes.
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Primeiramente, como em outros estudos já realizados de RN ou RC com

pacientes com DA, resultados estatisticamente significativos nos testes de memória

são raros, observando-se somente indícios de melhora na cognição (DE VREESE et

al., 1998; CLARE et al., 2000). Já pesquisas com treinos de AVD obtiveram

resultados mais animadores, com melhora significativa no tempo gasto para a

realização das tarefas pós-tratamento (ZANETTI et al., 1997; ZANETTI et al.,

2001), e melhora significativa no desempenho de atividades treinadas quando

comparados os resultados pré- e pós-RN (ÁVILA et al., 2003). Com relação aos

sintomas psiquiátricos, no estudo de MOORE et al. (2001) foi obtida melhora

significativa dos sintomas depressivos, enquanto no estudo de BOTTINO et al.

(2002) também foi encontrada melhora dos sintomas depressivos e ansiosos após

RC.

Em uma comparação mais minuciosa, em que os estudos foram separados

pelos tipos de intervenção realizada (grupo, individual ou em casa), a hipótese

levantada neste estudo, de que a RN em grupo melhora ou mantém o funcionamento

global e os sintomas psiquiátricos, corrobora estudos realizados anteriormente

(MOORE et al., 2001; BOTTINO et al., 2002), enquanto evidências de melhora das

ADV em sessões individuais também já foram observadas em pesquisas como a de

ZANETTI et al. (1997; 2001). Treinos de estimulação cognitiva feitos em casa pelo

cônjuge do paciente com DA também foram pesquisados em estudos realizados por

QUAYHAGEN et al. (1995) e  QUAYHAGEN; QUAYHAGEN (2001), nos quais

foi observada melhora significativa após intervenção e tendência de melhora quando

comparado o grupo estudado com os grupos controle e placebo, resultado esse

distinto do observado neste estudo. Essa diferença talvez seja decorrente do controle
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maior que existiu nesses dois estudos, com visitas domiciliares realizadas pelos

terapeutas.

Sobre os dados de melhora ou estabilização observados neste estudo, a partir

de escalas que avaliam o funcionamento global, não deixam de ser resultados

importantes, já que, segundo pesquisa longitudinal realizada por STERN et al. (1994)

com 111 pacientes com DA e 72 idosos normais, foi verificado declínio médio de 9 a

11 pontos anuais na escala ADAS-Cog em pacientes com DA. O mesmo pode-se

dizer dos escores no MEEM, que melhoraram ou estabilizaram, principalmente em

pacientes com DA moderada. Em outra pesquisa longitudinal de STERN et al.

(1996), com MEEM e escala de AVD básicas e instrumentais em uma amostra de

236 pacientes com DA leve, foi verificado maior declínio no MEEM na fase

moderada da doença, comparativamente às fases leve e grave, enquanto nas AVD

básicas a piora foi lenta e constante durante todo o intervalo. Entretanto, no estudo de

FELDMAN et al. (2001), também foi verificado declínio mais rápido das AVD de

pacientes com DA moderada.

Pesquisa de BURNS et al. (1991) avaliou 85 pacientes utilizando o

“Cambrige Cognitive Examination”(CAMCOG), por meio do qual pode ser

calculado o escore do MEEM. Foi observado declínio relativamente bem distribuído

dos escores, com a ressalva de que os pacientes com DA familiar (pais com DA), DA

moderada e DA por menos de 24 meses apresentaram declínio mais rápido. Sujeitos

com DA moderada apresentaram declínio de 10 a 15 pontos. O declínio médio anual

dos pacientes no MEEM, independentemente do estágio da doença, foi de 3,5 pontos.

Alguns aspectos metodológicos na execução deste estudo devem ser

mencionados, como: a não utilização de amostra maior, o que poderia levar a
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melhores resultados nos testes estatísticos; o aumento da freqüência semanal das

sessões de RN também poderia ter trazido maiores benefícios para os pacientes; e a

existência de um quarto grupo submetido somente a tratamento medicamentoso, que

servisse como controle, também teria sido válida, principalmente para avaliar com

maior especificidade o efeito da medicação isoladamente.

Por outro lado, mesmo sem a existência de um grupo tratado apenas com a

medicação, podem ser utilizados estudos já existentes na literatura para verificar os

resultados esperados do tratamento com a rivastigmina e compará-los com os obtidos

neste estudo. Já é bem conhecido o efeito da rivastigmina na cognição e no

desempenho de AVD nos três primeiros meses de tratamento, seguidos por

estabilização ou deterioração após esse período (RÖSLER et al., 1999; FARLOW et

al., 2003). Considerando que todos os pacientes deste estudo já estavam fazendo uso

desse medicamento há pelo menos quatro meses antes do início da RN, os efeitos

positivos observados após o treinamento podem ser resultado da intervenção não-

medicamentosa.

Analisando os resultados de cada paciente individualmente, algumas

observações importantes puderam ser feitas, muitas delas corroborando os resultados

da amostra já discutidos, e outras ressaltando diferentes análises.

Com relação ao funcionamento global, nas escalas MEEM, CDR e ADAS-

Cog de cada paciente foi confirmada a mesma observação feita com a análise da

amostra, em que os pacientes dos grupos 1 e 2 obtiveram maiores benefícios que os

pacientes do grupo 3. No entanto, assim como houve pacientes dos grupos 1 e 2 que

tiveram declínio nessas escalas, alguns pacientes do grupo 3 obtiveram resultados
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positivos nessas escalas após o tratamento, o que não descarta a possível validade

dessa maneira de intervenção.

Esse dado demonstra que há pacientes que, mesmo realizando os treinos

feitos em casa, mantêm seu funcionamento global, e que, por outro lado, há pacientes

que pioram após RN em grupo ou individual. Deve-se ressaltar que dos pacientes que

fizeram treinos individuais, somente a escala ADAS-Cog registrou piora de dois

pacientes, enquanto os outros instrumentos indicaram melhora ou estabilidade. Esses

dados confirmam a indicação de RN individual como meio mais eficaz para

estabilizar a cognição desses pacientes.

Com relação aos sintomas psiquiátricos, a análise individual confirmou o

verificado na análise amostral, de que os treinos em grupo são os mais eficazes para

melhorar sintomas ansiosos e depressivos, enquanto os treinos individuais acabam

agravando esses sintomas. No entanto, no grupo 3 foi observada maior variação,

observando-se pacientes que pioraram e pacientes que melhoraram.

No entanto, na análise da escala NPI, o estudo dos casos não confirmou o

observado na análise amostral, verificando-se que: no grupo 1, todos os pacientes

pioraram; no grupo 2, somente um paciente obteve piora dos sintomas, enquanto os

outros tiveram pequena melhora; e no grupo 3, dois pacientes pioraram. Entretanto,

as melhoras foram discretas e as pioras foram mais importantes, ocasionando uma

média negativa com relação à melhora dessa escala.

Com relação aos testes neuropsicológicos, mesmo sendo avaliados

individualmente em cada paciente, não foi verificado padrão regular. Esse resultado

impossibilita a relação direta treino-melhora cognitiva, deixando em aberto a questão

do efeito dos treinos de memória e AVD na cognição dos pacientes. No entanto,
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houve pacientes que tiveram melhora ou estabilização em quase todos os testes,

como foi o caso do paciente R.D., que fez treino em grupo, e melhora em todos os

testes, como os pacientes C.P. (treino individual) e I.M. (casa). Isso mais uma vez

aponta para a questão da maior importância na escolha do paciente que no tipo de

intervenção.

No que se refere ao desempenho em AVD, a análise de casos indicou que há

particularidades em cada paciente, e que também no grupo 3 houve pacientes que

melhoraram em AVD. Mas, assim como foi observado na análise amostral, os

pacientes que realizaram RN individual se beneficiaram mais, sendo este talvez um

tipo de treino em que o paciente necessita de maior atenção individualizada.


