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RESUMO 

 

 

CUNHA, ALN. Avaliação de processos motores e cognitivos em pacientes com 

cãibra do escrivão. 2017. Dissertação de mestrado. Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Introdução: A cãibra do escrivão (CE) é uma distonia focal com contração 

sustentada e involuntária das mãos, dedos e/ou braços durante a escrita. Poucos 

estudos avaliaram desempenho motor e cognição na CE a partir de testes 

neuropsicológicos. Os achados do estudo podem colaborar na reabilitação da 

doença. Objetivo: Avaliar os desempenhos motor e cognitivo dos pacientes com 

CE. Métodos: Foram avaliados 21 pacientes e 21 controles pareados por sexo e 

idade. Dados clínicos foram colhidos e combinados com avaliação da presença de 

sintomas de depressão, ansiedade e apatia por meio, respectivamente, dos 

Inventários de Depressão e Ansiedade de Beck e da Escala de Apatia. A gravidade 

da distonia foi quantificada pelas escalas Writer’s Cramp Rating Scale e The Arm 

Dystonia Disabiliity Scale. O desempenho motor foi avaliado pelo Purdue Pegboard 

Test (PPT). Demais testes neuropsicológicos aplicados foram: Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM), Frontal Assessment Battery (FAB), Symbol Digit Modalities 

Test (SDMT), Stroop Test (ST) e Trail Making Test (TMT). Resultados: Pacientes 

com CE apresentaram desempenho inferior aos controles nos testes: MEEM, FAB e 

ST parte “W”. Após correção para anos de estudo, variável demográfica com 

diferença estatística significativa entre os grupos, manteve-se diferença significativa 

apenas na FAB. Pacientes apresentaram desempenho inferior aos controles nas 

tarefas com a mão dominante, com ambas as mãos e no teste de montagem do 

PPT. Após correção para variável anos de estudo, não houve diferença significativa, 

apenas tendência estatística à performance inferior de pacientes na tarefa 

montagem do PPT. O desempenho da tarefa montagem do PPT em pacientes com 

CE teve forte correlação positiva com testes neuropsicológicos, e não com gravidade 

motora da distonia.  Conclusões: O estudo sugere que pacientes com CE 

apresentem disfunção executiva. As aterações motoras encontradas na tarefa 

montagem do PPT dos pacientes com CE estão possivelmente relacionadas ao 

déficit no funcionamento executivo destes indivíduos. 

 

Palavras-chave: distonia, cãibra do escrivão, cognição 

  



ABSTRACT 

 

 

CUNHA, ALN. Motor and cognitive aspects of writer’s cramp. 2017. Dissertação 

de mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

 

Introduction: The writer's cramp (WC) is a focal dystonia with sustained and 

involuntary contraction of the hands, fingers and/or arms during writing. Few studies 

have evaluated motor performance and cognition of these patients using 

neuropsychological tests. The findings may contribute to rehabilitation of this disease. 

Objective: evaluate motor and cognitive performance of patients with WC. Methods: 

Twenty-one patients and 21 matched controls by sex and age were evaluated. 

Clinical data were collected, with assessment of symptoms of depression, anxiety, 

and apathy using the respective clinical scales: Beck Depression Inventory, Beck 

Anxiety Inventory and Apathy Scale. Severity of dystonia was quantified by Writer's 

Cramp Rating Scale and The Arm Dystonia Disability Scale. Motor performance was 

assessed by Purdue Pegboard Test (PPT). Other neuropsychological tests applied 

were: Mini Mental State Examination (MMSE), Frontal Assessment Battery (FAB), 

Symbol Digit Modalities Test (SDMT), Stroop Test (ST) and Trail Making Test (TMT). 

Results: Patients with WC had inferior performance to the controls in MMSE, FAB 

and ST part "W". After correction for years of study, a demographic variable with 

significant statistical difference between the groups, a significant difference was 

maintained only in FAB. Patients had inferior performance to the controls in these 

tasks of PPT: task with the dominant hand, with both hands and in PPT assembly. 

After correction for the variable ‘years of study’, there was no significant difference, 

only statistical tendency to inferior performance of patients in PPT assembly. The 

performance of PPT assembly task in patients with WC had a strong positive 

correlation with neuropsychological tests, and not with motor severity of dystonia. 

Conclusions: The study suggests that patients with WC have executive dysfunction. 

The motor alterations in patients with WC is possibly related to deficit in executive 

functioning. 

 

Keywords:  dystonia, writer’s cramp, cognition  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Distonia é um distúrbio de movimento caracterizado por contrações 

involuntárias sustentadas ou intermitentes que produzem movimentos repetitivos ou 

posturas anormais (1). O termo foi utilizado pela primeira vez por Oppenheim, em 

1911, ao relatar casos de quatro crianças judias (2). O pesquisador introduziu o 

termo “dystonia musculorum deformans” para caracterizar os movimentos 

involuntários apresentados pelos pacientes. Apesar de Oppenheim sugerir uma 

etiologia neurológica para a síndrome, muitos autores do século XX consideravam 

sua origem psicogênica (3). Em 1944, porém, Herz demonstrou contrações 

simultâneas de músculos agonistas e antagonistas em pacientes com distonia, 

sugerindo tratar-se de uma patologia neurológica (4). Entretanto, foram os estudos 

realizados por Marsden e colaboradores que estabeleceram definitivamente a 

origem patológica da distonia (5). 

A distonia é uma síndrome heterogênea e possui subtipos e etiologias 

diversas; após sua descrição, classificações foram propostas para sua melhor 

descrição clínica (6). Em 2013, Albanese e colaboradores propuseram a mais nova 

classificação da distonia, dividindo-a em dois eixos: características clínicas e 

etiológicas (1). Nas características clínicas, incluíram-se idade de início, distribuição 

corporal, aspecto temporal, características associadas e outros sintomas 

neurológicos ou sistêmicos. Quanto à etiologia, a classificação ponderou presença 

de alterações anatômicas no sistema nervoso e padrão de herança genética. 

Quanto à distribuição corporal, a distonia pode ser focal (uma região única do 

corpo afetada), segmentar (duas ou mais regiões corporais contíguas afetadas), 

multifocal (duas ou mais regiões corporais não contíguas afetadas), hemidistonia 

(membro superior e inferior afetados ipsilateramente) ou distonia generalizada 

(tronco e pelo menos duas outras regiões corporais afetadas) (1).  

Quanto à etiologia, as distonias podem ser classificadas basicamente em dois 

grandes grupos, as distonias sintomáticas e as idiopáticas. A grande maioria das 

distonias idiopáticas tem provavelmente origem genética, e uma das principais 

formas de apresentação clínica são as distonias focais de início no adulto (1,7). 

A cãibra do escrivão é uma distonia focal tarefa-específica. Caracteriza-se 

pela contração ou postura sustentada e involuntária das mãos, dedos e/ou braços 

durante a escrita (8). Sua fisiopatologia é complexa e envolve preparação motora 
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anormal, entre outros aspectos (9). Vários estudos recentes revelaram que tanto 

nessa condição como em outros tipos de distonia idiopática, sintomas não-motores 

são frequentes, como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, entre outros (10). 

Um aspecto ainda pouco estudado e controvertido é a existência ou não de 

alterações cognitivas nas distonias idiopáticas, especialmente nas distonias focais 

(11–13).  

Poucos estudos utilizaram testes neuropsicológicos para avaliar as 

performances motora e cognitiva de indivíduos com cãibra do escrivão (14). A 

maioria dos estudos prévios avaliou o desempenho motor utilizando-se de softwares 

com canetas e telas digitais para mensuração de aspectos da escrita (15). Já 

aqueles que avaliaram os desempenhos motor e cognitivo, utilizaram diferentes 

testes neuropsicológicos e em geral avaliaram pacientes com distonia generalizada 

ou diversos tipos de distonias focais, sem estudar exclusivamente pacientes com 

cãibra do escrivão (11,12,16). 

Em geral, diversos testes neuropsicológicos podem ser utilizados nos estudos 

com pacientes com distonia. Dentre as avaliações que envolvem aspectos funcionais 

motores e cognitivos, incluimos o Purdue Pegboard Test, cujo objetivo principal é 

avaliar a destreza manual (17). Ele foi desenvolvido inicialmente para identificar 

lesões cerebrais lateralizadas (18). Sua execução requer habilidades motoras e 

também cognitivas, incluindo velocidade de processamento, coordenação e atenção, 

além de função executiva (19). Vários outros testes neuropsicológicos avaliam 

domínios cognitivos relacionados ao córtex frontal. A Bateria de Avaliação Frontal 

(Frontal Assessment Battery) verifica função executiva (20), já o teste de Stroop 

(Stroop Test) estuda a atenção seletiva e controle inibitório (21). O Teste de Trilhas 

(Trail Making Test) avalia atenção e flexibilidade mental (22) e o Symbol Digit 

Modalities Test, a velocidade de processamento (23). 

Os achados das pesquisas envolvendo cognição na distonia são 

discrepantes. Vários pesquisadores não encontraram déficit cognitivo em pacientes 

com distonia (11–14). Porém, os estudos de Scott (24), Bugalho (25), Alemán (16)  e 

Berg (26) com pacientes com distonias focais mostraram alterações discretas na 

cognição. Esses pesquisadores encontraram comprometimento dos indivíduos 

distônicos em atenção, controle inibitório, planejamento motor, destreza manual, 

memória de trabalho visuoespacial e reconhecimento tátil de objetos. 
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1.1 Definição, história e aspectos clínicos da cãibra do escrivão 

 

A cãibra do escrivão caracteriza-se pela contração ou postura sustentada e 

involuntária das mãos, dedos e/ou braços durante a escrita (8). Acomete adultos, 

preferencialmente homens, em torno da terceira à sexta década de vida (5). Sua 

prevalência varia de 2.7/1.000.000 a 14/1.000.000 pessoas segundo estudos 

populacionais (27,28). 

Vários autores escreveram sobre as distonias tarefa-específicas e seus 

subtipos (29). A primeira descrição foi a de Sir Charles Bell em 1830 (30).  

Hammond, em 1876, introduziu o termo “paralisia ocupacional” (31). Gowers 

detalhou características clínicas da cãibra do escrivão, seus possíveis fatores de 

risco, história familiar e etiologia orgânica da patologia (30). Já Wilson, em 1940, 

influenciado pela psicanálise, considerou a etiologia da distonia tarefa-específica 

como funcional (32). Por muitos anos essa teoria foi mantida até que Marsden, autor 

consagrado neste tema, descreveu detalhadamente a cãibra do escrivão e reforçou 

sua origem neurológica (5,33). 

Os sintomas da cãibra do escrivão iniciam-se comumente com parestesias no 

membro ou fadiga durante a escrita. Evoluem em meses para surgimento de flexão 

e/ou extensão de dedos, punho ou braço e/ou pronação ou supinação do membro. 

Há redução da velocidade da escrita. Tremor está presente em cerca um terço dos 

casos (33). Os possíveis fatores de risco descritos são uso repetitivo do membro em 

movimentos estereotipados, trauma local e história familiar positiva (5,34,35). O 

acometimento do membro contralateral ocorre em torno de 25% dos pacientes, que 

passam a escrever com a mão contralateral (5,33). A descrição de remissão é rara; 

em 5% dos indivíduos (5,33). A presença de truques sensoriais é relatada por 20% 

dos pacientes (36). Distonia em espelho, fenômeno caracterizado por movimentos 

ou posturas anormais na mão distônica em repouso ao escrever com a mão 

contralateral não-distônica, pode estar presente em 45% dos pacientes (37). 

A cãibra do escrivão é classificada, segundo Marsden e Sheehy, em: simples 

(distonia apenas durante escrita), complexa/distônica (distonia em múltiplas tarefas 

manuais desde o início) ou progressiva (distonia apenas durante escrita, com 

posterior extensão para outras tarefas manuais) (5,33). Com a nova classificação de 

2013, valorizaram-se aspectos temporais importantes para este tipo de distonia, 
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como curso da doença (estática ou progressiva) e variabilidade (distonia persistente, 

ação-específica, com flutuação diurna ou paroxística) (1).    

A fisiopatologia da distonia tarefa-específica, incluindo a cãibra do escrivão, 

envolve uma preparação motora anormal associada à falha da inibição central, a 

anormalidades sensoriais e à integração sensoriomotora deficitária. Esses fatores, 

acrescidos de plasticidade mal adaptativa e realização de movimentos repetitivos, 

desencadeiam, em pessoas susceptíveis, a co-contração muscular anormal, 

transbordamento motor e movimento excessivo (9). 

O tratamento da cãibra do escrivão é ainda bastante limitado. O principal 

tratamento utilizado é a aplicação de toxina botulínica, cuja eficácia terapêutica é 

consideravelmente variável - 51% a 80% dos casos- dependendo do estudo (38–40). 

Outros tratamentos disponíveis são neurocirurgia funcional e terapias 

comportamentais (41,42). 

 

1.2 Desempenho motor e cognitivo nas distonias 

 

Vários pesquisadores estudaram perfil cognitivo dos pacientes com distonia, 

acreditando principalmente na existência de disfunção executiva nestes indivíduos 

(16,24-26). Alguns dos estudos avaliaram performance motora dos pacientes, porém 

poucos utilizaram-se do Purdue Pegboard Test, teste para avaliação de destreza 

manual. 

Em 2003, Jahanshahi e colaboradores compararam função executiva e 

memória de trabalho entre 10 pacientes com distonia focal e generalizada e 12 

indivíduos controles pareados por idade e sexo  (11). Dentre os pacientes com 

distonia, dois possuíam distonia de membro não constituindo distonia tarefa-

específica. Depressão foi avaliada a partir do Inventário de Depressão de Beck. 

Dentre vários testes neuropsicológicos realizados, avaliou-se o desempenho motor 

com uso do Pegboard e com Finger Tapping Test. As duas tarefas motoras foram 

primeiramente realizadas separadamente e após, concomitantemente, com objetivo 

de avaliar atenção dividida. O estudo mostrou que pacientes com distonia 

apresentaram desempenho significativamente inferior em fluência verbal categórica 

e no desempenho motor nas tarefas motoras quando realizadas concomitantemente. 

Porém, após ajuste para diversas variáveis, não houve diferença estatística entre os 

grupos. 
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Em 2006, Balas e colaboradores realizaram estudo caso-controle sobre perfil 

neuropsicológico de pacientes com distonia DYT1, tipo de distonia genética (12). 

Compararam pacientes com DYT1 sintomáticos versus pacientes com DYT1 

assintomáticos versus dois grupos controles. Foram realizadas diversas baterias de 

exames cognitivos, incluindo o Purdue Pegboard Test. O estudo não mostrou 

diferença estatística entre pacientes e grupos controles, exceto pela performance 

motora. Esta foi significativamente inferior nos subtestes de mão dominante, ambas 

as mãos e na montagem (assembly) no grupo de pacientes com DYT1 sintomáticos 

em relação ao grupo controle.  

Alemán, em 2009, comparou o perfil cognitivo entre 20 pacientes com 

blefaroespasmo e 17 indivíduos controles pareados por idade, sexo, escolaridade e 

sem diferenças estatísticas nos escores do Inventário de Depressão de Beck e 

Inventário de Ansiedade de Beck (16). Dentre os testes neuropsicológicos, 

encontrava-se o Purdue Pegboard Test. Houve diferença estatística entre os grupos 

nos testes de Luria, Purdue Pegboard Test (em todos os subtestes realizados), 

denominação tátil, coordenação recíproca e dígito span reverso visuoespacial. A 

diferença estatística se manteve após correção para idade, duração e severidade da 

doença e perfil psiquiátrico dos indivíduos. Os achados sugerem comprometimento 

destes pacientes no planejamento motor, destreza manual, memória de trabalho 

visuoespacial e reconhecimento tátil de objetos.  

 

1.3 Desempenho motor e cognitivo na cãibra do escrivão 

 

A avaliação de características cinemáticas da escrita de pacientes com cãibra 

do escrivão ainda é a forma mais objetiva de se verificar a performance motora 

destes pacientes (15). Com utilização de pranchas e canetas digitais sensíveis a 

pressão, podem ser avaliados velocidade e fluência dos movimentos, pressão 

exercida pela caneta, entre outros aspectos. O paciente pode realizar tarefas 

distintas, como escrever sentenças repetidamente e/ou desenhar círculos 

sobrepostos (15).  

Os desempenhos motor e cognitivo de pacientes com cãibra do escrivão 

foram pouco estudados a partir de testes neuropsicológicos. Em 1991, Grafman e 

colaboradores realizaram estudo com 20 pacientes com distonia tarefa-específica 

com objetivo de correlacionar desempenho motor e velocidade de resposta 
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visuomotora ao perfil psiquiátrico dos pacientes (14). Para avaliar personalidade, 

depressão, ansiedade e comportamento, foram utilizadas respectivamente as 

escalas Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Escala de Depressão de Beck, 

Spulberger State Trait Anxiety Scale, Neurobehavior Rating Scale. Para avaliação da 

performance motora, utilizou-se o Finger Tapping Test e para avaliar velocidade da 

resposta visuomotora, utilizou-se o Serial Reaction Time Test. Não houve correlação 

estatística entre perfil psiquiátrico dos pacientes e performances motora e cognitiva. 

Além disso, o desempenho motor e velocidade de processamento dos pacientes 

estavam dentro do limite da normalidade dos testes. Porém, não houve grupo 

controle neste estudo. 

Em 2001, Berg e colaboradores estudaram a cognição de 19 pacientes com 

cãibra do escrivão e 16 indivíduos controles, avaliando inibição central (go/no-go) a 

partir de testes de performance visual contínua com eletroencefalograma registrado 

simultaneamente (26). Houve diferença estatística na performance dos indivíduos 

com cãibra do escrivão, indicando falha de controle inibitório neste grupo.  

Já em 2008, Bugalho avaliou presença de transtorno obsessivo compulsivo e 

distúrbio cognitivo em 45 pacientes com distonias focais (15 pacientes com cãibra do 

escrivão, 15 com blefaroespasmo e 15 com distonia cervical) e 27 controles (25). Os 

testes neuropsicológicos empregados foram: Wisconsin Card Sorting Test, Stroop 

Test, Block Assembly Test of the Wechesler Adult Intelligence Scale e The Benton 

Visual Retention Test. Os domínios cognitivos avaliados foram, respectivamente, 

função executiva, atenção seletiva, habilidade visuoconstrutiva e memória visual. Os 

pacientes apresentaram pior desempenho no subitem de erros do Wisconsin Card 

Sorting Test e maior escore em escala para transtorno obsessivo compulsivo em 

relação aos controles. Não houve diferença estatística ao analisar os grupos de 

diferentes distonias entre si.  

Os domínios de alerta e atenção dividida, controle inibitório, função executiva 

e planejamento motor são de localização pré-frontal, principalmente no córtex pré-

frontal dorsolateral (43).  Achados de exames de imagem de pacientes com cãibra 

do escrivão indicam hipermetabolismo do córtex dorsolateral e hipometabolismo no 

caudado, o que justificaria a falha de controle inibitório destes pacientes e seu pior 

desempenho em testes de função executiva (44).  

Assim, há algumas questões que não estão evidentemente respondidas em 

relação aos pacientes portadores de cãibra do escrivão. A primeira refere-se à 
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suposição de que pacientes com cãibra do escrivão apresentariam alterações 

cognitivas, especialmente disfunção executiva, causada pela sua doença. A questão 

seguinte seria determinar se os pacientes com cãibra do escrivão simples têm 

realmente apenas acometimento específico da escrita ou se outras atividades 

manuais poderiam estar comprometidas de forma subclínica.  

Questiona-se se avaliações muito específicas e apuradas do desempenho 

motor dos pacientes com cãibra do escrivão poderiam revelar anormalidades 

motoras não perceptíveis nas tarefas habituais do dia-a-dia além da escrita. O 

Purdue Pegboard Test poderia ser um teste sensível para detectar essas alterações 

subclínicas. Se houvesse, nesses pacientes, alterações do desempenho motor 

nesse teste, poder-se-ia especular se essas alterações decorreriam apenas 

exclusivamente do distúrbio motor ou se estariam também associadas à presença de 

alterações cognitivas que dificultariam a execução da tarefa. 

Estudar esse tema é importante em vários aspectos. Primeiramente, amplia-

se o conhecimento geral sobre a doença; além disso, a determinação de que uma 

disfunção motora decorre em parte por uma disfunção cognitiva pode ser útil na 

aplicação de métodos de reabilitação. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Avaliar os desempenhos motor e cognitivo de pacientes com cãibra do 

escrivão. 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar se pacientes com cãibra do escrivão apresentam alteração no 

desempenho motor no Purdue Pegboard Test,  

 Avaliar se pacientes com cãibra do escrivão apresentam alterações na 

função executiva, 

 Verificar se alterações do desempenho motor eventualmente detectadas 

no Purdue Pegboard Test em pacientes com cãibra do escrivão estariam 

mais relacionadas com a gravidade da distonia ou com disfunção 

executiva.   
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo realizado em um único centro terciário de distúrbios do 

movimento na cidade de Ribeirão Preto, transversal, descritivo, caso-controle com a 

inclusão de pacientes portadores de cãibra do escrivão e sujeitos controles. 

 

3.1 Casuística 

 

Foram convidados a participar do estudo pacientes com o diagnóstico de 

cãibra do escrivão idiopática atendidos consecutivamente nos Ambulatórios de 

Doenças Extrapiramidais e de Aplicação de Toxina Botulínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

no período entre maio de 2015 a fevereiro de 2016. 

Os critérios para inclusão dos pacientes no estudo foram: 

a) Apresentar diagnóstico etiológico de distonia idiopática tarefa-específica, 

b) Ter mais de 18 anos de idade, 

c) Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, 

d) Não ter déficit cognitivo segundo os escores do MEEM definidos por 

Brucki et al (45). 

Os critérios para exclusão dos pacientes no estudo foram: 

a) Ter idade menor que 18 anos, 

b) Não assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, 

c) Apresentar outras doenças degenerativas associadas à distonia, 

d) Apresentar possíveis causas adquiridas para a distonia, 

e) Ter déficit cognitivo segundo os escores de MEEM definidos por Brucki et 

al (45) . 

O diagnóstico de cãibra do escrivão idiopática foi realizado por um 

neurologista especialista em distúrbios de movimento seguindo os critérios do novo 

consenso de classificação de distonia publicado em 2013 (1). Para comparação, 

foram selecionados sujeitos saudáveis para compor o grupo controle, recrutados 

entre funcionários e acompanhantes de pacientes presentes no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

constituindo uma amostra por conveniência. 

Os critérios para inclusão dos sujeitos controles no estudo foram: 
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a) Não apresentar nenhuma doença neurológica, 

b) Ter mais de 18 anos de idade, 

c) Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

d) Não ter déficit cognitivo segundo os escores do MEEM definidos por Brucki 

et al (45). 

Os critérios para exclusão dos sujeitos controles no estudo foram: 

a) Ter idade menor que 18 anos, 

b) Não assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

c) Ter déficit cognitivo segundo os escores de MEEM definidos por Brucki et 

al (45) . 

A previsão inicial do estudo foi parear os grupos quanto ao sexo, idade e anos 

de estudo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo como parte 

do estudo “Rede Brasileira para o estudo de distonias” no registro 12736/2011. 

 

3.2 Avaliação clínica 

 

Foram coletados dados demográficos de pacientes e controles, incluindo 

idade, sexo, anos de estudo, comorbidades clínicas e medicações em uso. 

Informações adicionais obtidas dos adultos com cãibra do escrivão foram: idade do 

início dos sintomas, duração da doença, localização inicial e atual da distonia, data 

da última aplicação da toxina botulínica, presença de tremor e de truque sensorial e 

impacto da distonia na atividade laboral.  

Todos os pacientes foram avaliados após pelo menos 13 semanas da última 

aplicação de toxina botulínica. Os pacientes e controles foram também estudados 

com os seguintes instrumentos de avaliação: Writer’s Cramp Rating Scale, The Arm 

Dystonia Disabiliity Scale, Purdue Pegboard Test, Inventário de Depressão de Beck, 

Inventário de Ansiedade de Beck, Escala de Apatia, Mini Exame do Estado Mental, 

Frontal Assessment Battery, Stroop Test, Trail Making Test e Symbol Digit Modalities 

Test. 
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3.3 Instrumentos de avaliação utilizados 

 

3.3.1 Instrumentos de avaliação motora 

 

A. Writer’s Cramp Rating Scale - WCRS: é uma escala clínica para 

graduação da gravidade da cãibra do escrivão (32). Ela é composta por dois 

escores: movimento da escrita e velocidade da escrita. O escore do movimento da 

escrita é baseado na pontuação da postura distônica (distonia de cotovelo, punho, 

primeiro, segundo e terceiros dedos) e da latência da distonia. O escore desse item 

varia 0-28. O escore da velocidade de escrita varia de 0-2. Quanto maior o escore 

obtido, mais grave é a distonia. Essa escala não foi validada para o português;  

assim, foi utilizada uma versão traduzida (46). 

B. Arm Dystonia Disabiliity Scale - ADDS: é uma escala clínica de 

avaliação do impacto funcional da distonia de membro nas atividades diárias. Os 

escores variam entre 0 a 100%, sendo que 100% indica ausência de 

comprometimento e 0% comprometimento completo do membro. As atividades 

avaliadas nessa escala são: escrita, ato de abotoar, manuseio de utensílios e 

talheres, higiene, ato de segurar objetos e realização de trabalhos domésticos. Essa 

escala não foi validada para o português; assim, foi utilizada uma versão traduzida 

(47). 

C. Purdue Pegboard Test - PPT (Tiffin, 1948): é um teste que avalia a 

destreza manual (17). Constituído por uma prancheta com duas colunas paralelas 

formadas por orifícios; na parte superior da prancheta, há recipientes contendo 

pinos, brocas e arruelas. O teste é dividido em quatro subtestes motores. Há um 

treinamento antes de cada tarefa. No primeiro subteste, avalia-se a mão dominante; 

o indivíduo destro deve dispor os pinos do lado direito nos orifícios do lado direito, de 

cima para baixo. No segundo subteste, testa-se a mão não-dominante; o indivíduo 

destro dispõe, com sua mão esquerda, os pinos do lado esquerdo nos orifícios do 

lado esquerdo da mesma forma. Em seguida, no terceiro subteste, o indivíduo 

realiza a tarefa bimanualmente, colocando os pinos simultaneamente. O tempo limite 

para cada tentativa destes subtestes é de 30 segundos, sendo computados os 

acertos, num total de 25 acertos possíveis. Cada subteste é repetido 3 vezes, sendo 

o escore a média das três tentativas.  O quarto subteste, chamado assembly, 

constitui-se de uma montagem em que o paciente deve usar alternativamente as 
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duas mãos, montando uma estrutura constituída de pino, arruela, broca e arruela, 

nesta sequência. Este subteste é repetido por 3 vezes, com tempo limite para cada 

tentativa de 1 minuto, sendo computados os acertos da montagem total correta. O 

escore é a média das três tentativas. O PPT não possui estudos brasileiros de 

validação ou de dados normativos. 

 

3.3.2 Escalas de avaliação de sintomas psiquiátricos 

 

A. Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory - 

BDI): é um questionário com 21 itens de múltipla escolha que avalia a presença de 

sintomas depressivos. O escore máximo é 63; escores de 12 a 19 sugerem 

depressão leve, de 20 a 35 sugerem depressão moderada e ≥ 36, depressão grave. 

Foi utilizada no estudo uma versão traduzida e validada para o Brasil (36). 

B. Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI): é 

um questionário com 21 itens de múltipla escolha que avalia a presença de sintomas 

de ansiedade. O escore máximo é 63; escores de 11 a 19 indicam ansiedade leve, 

de 20 a 30, ansiedade moderada, e ≥ 31 indica ansiedade grave. Foi utilizada no 

estudo uma versão traduzida e validada para o Brasil (37). 

C. Escala de Apatia (Apathy Scale - EAPAT): é uma versão abreviada 

da escala de apatia desenhada por Robert Marin (48). Pode ser autoaplicável; 

possui versão para o paciente e versão para o cuidador. No estudo, utilizou-se a 

versão autoaplicável do paciente. A pontuação varia de 0 a 42; quanto maior o 

escore, maior a gravidade da apatia. Traduzida para o português, porém somente a 

versão do cuidador foi validada para a população brasileira (49). 

 

3.3.3 Escalas de avaliação cognitiva 

 

A. Mini Exame do Estado Mental  (Mini Mental State Examination - 

MEEM) (Folstein, 1975): é um teste para rastreio de perda cognitiva (50). Os 

domínios avaliados são: orientação temporal, orientação espacial, memória de curto 

prazo, atenção e cálculo, evocação, linguagem, praxia e capacidade visuoconstrutiva 

(50). Sua pontuação varia de 0 a 30 pontos; quanto maior a pontuação, melhor a 

capacidade cognitiva. Tem validação para população brasileira, com realização de 

adaptações culturais. Sofre grande influência da escolaridade (44,51,52). 
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B. Bateria de avaliação frontal (Frontal Assessment Battery – FAB) 

(Goldberg et al, 2000): é um teste cognitivo breve de rápida execução para avaliação 

de função executiva (20). Avalia conceituação, flexibilidade mental, programação, 

sensibilidade à interferência, controle inibitório e autonomia ambiental. O teste é 

dividido em 6 subtestes que avaliam então: similaridades, fluência lexical com a letra 

“S”, séries motoras, instruções conflitantes, tarefa go/no go, preensão manual. A 

pontuação de cada subteste varia de 0 a 3; o escore total da FAB é a soma das 

pontuações dos subtestes. Quanto maior o escore, melhor o desempenho no teste. 

Possui dados normativos para população brasileira (53).  

C. Teste de Stroop (Stroop Test - STROOP) (Stroop, 1935): estima a 

habilidade para inibir respostas automáticas porém inapropriadas, ou seja, a atenção 

seletiva (54). O teste é constituído por 3 cartões, com 24 estímulos cada. O teste é 

dividido em três tarefas: primeiro nomeia-se as cores dos pontos do cartão 1 o mais 

rápido possível (tarefa “D”); após, nomeia-se as cores de palavras neutras do cartão 

2 o mais rápido possível (tarefa “W”); por fim, fornece-se no cartão 3 com o nome 

das cores das palavras escritas com nomes de cores diferentes, ou seja, 

incongruentes (tarefa “C”) e o paciente deve nomear o mais rápido possível as cores 

que visualiza, e não o nome da cor escrita. O efeito da interferência nesse teste é 

estimado pelo tempo gasto na nomeação da cor de palavras coloridas incongruentes 

e a nomeação da cor dos pontos coloridos (C-D ou C/D). O tempo em segundos e os 

erros cometidos são registrados, bem como o índice de interferência estimado pela 

equação C/D. Não há dados normativos para população brasileira (21,55,56). 

D. Teste de trilhas (Trail Making Test – TMT) ( Army Individual Test 

Battery, 1944):  é um teste para avaliação de atenção, velocidade visuomotora e 

flexibilidade mental. O teste se inicia na parte A, na qual o indivíduo deve conectar 

consecutivamente círculos contendo números, e termina na parte B, na qual deve 

conectar consecutivamente números e letras de forma alternada. O TMT avalia 

principalmente a atenção sustentada e dividida.  A correção se baseia no tempo em 

segundos gasto para completar ambas as tarefas do teste, além dos erros cometidos 

durante a tarefa. Quanto maior o tempo, pior o desempenho. No Brasil, têm-se 

dados normativos para 1447 controles saudáveis com mais de 18 anos de idade 

(22,55). 

E. Symbol Digit Modalities Test (SDMT) (Smith, 1982): é um teste para 

avaliação de velocidade de processamento, exploração visual e atenção dividida. 
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Constituído por 9 símbolos abstratos pareados cada um para um respectivo número 

(números de 1 a 9). Estes são os estímulos-modelo. O indivíduo recebe uma 

prancheta contendo os estímulos-modelo e uma tabela com símbolos, com um 

espaço abaixo de cada símbolo para preenchimento do número correspondente. 

Deve-se correlacionar os símbolos aos números. Sua administração pode ser escrita 

ou oral. No estudo, realizou-se apenas a versão oral do teste. O tempo limite para o 

teste é de 90 segundos, sendo computados os acertos, num total de 110 acertos 

possíveis. Não há dados normativos para população brasileira (23). 

 

3.4 Procedimento de avaliação 

 

Os pacientes foram examinados por neurologistas especializados em distúrbio 

de movimento no dia da consulta médica ou da aplicação de toxina botulínica. Foram 

realizadas de uma a duas avaliações (com intervalo máximo de 13 semanas) para 

realização da pesquisa. Os pacientes foram avaliados sem ou após 13 semanas da 

última aplicação de toxina botulínica. 

Primeiramente, os pacientes foram avaliados quanto ao seu grau de 

comprometimento motor utilizando-se as escalas WCRS e ADDS. Posteriormente, 

foram colhidos os dados clínicos, demográficos e epidemiológicos com utilização de 

protocolo clínico desenhado para o estudo. A diferenciação entre cãibra do escrivão 

simples e cãibra do escrivão complexa/progressiva foi realizada a partir do 

depoimento dos pacientes, os quais eram questionados, pela escala ADDS, se a 

distonia afetava também outras atividades manuais que não apenas a escrita.  

A presença de sintomas de depressão, ansiedade e apatia foram identificadas 

por meio de escalas clínicas autoaplicáveis: BDI, BAI, EAPAT.   

Posteriormente, testes neuropsicológicos incluindo o PPT foram realizados 

por uma das neuropsicólogas da equipe de Distúrbios do Movimento e Neurologia 

Comportamental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. Estes eram voltados para avaliar a destreza 

manual (através do PPT), a função executiva, atenção e velocidade de 

processamento. Toda avaliação neuropsicológica foi realizada na mesma consulta; 

os pacientes estavam sem efeito de toxina botulínica no momento da avaliação. 
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3.5 Análise dos dados  

 

Os dados do estudo foram analisados a partir do software estatístico SPSS 

versão 17.0. Foi realizada uma análise descritiva dos dados clínicos de pacientes e 

participantes controles. Para comparação das variáveis numéricas com distribuição 

normal entre grupo de pacientes e grupo controle, utilizou-se o teste “t” para 

amostras pareadas. Para comparação das variáveis numéricas com distribuição não-

normal entre os grupos, utilizou-se o teste não-paramétrico de Man-Whitney.  

Quando necessário corrigir ou ajustar as comparações para alguma variável 

demográfica numérica com distribuição normal, utilizamos análise de co-variância 

(ANCOVA). Já nas variáveis numéricas que tinham distribuição não-normal, 

primeiramente foi realizada transformação logarítmica das variáveis para realização 

do teste de ANCOVA. 

Para comparação de variáveis numéricas com distribuição não-normal entre 

mais de dois grupos, utilizamos o teste não-paramétrico  de Kruskal-Wallis. 

 Para comparação de variáveis categóricas, foi utilizado o teste do Qui-

quadrado. Adotou-se como nível de significância p ≤ 0,05. 

Realizou-se o coeficiente de correlação de postos de Spearman, medida de 

correlação não-paramétrica, para avaliar se há associação entre variáveis numéricas 

e seu grau de associação. 
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4 RESULTADOS  

 

No período entre maio de 2015 a fevereiro de 2016 foram identificados 289 

pacientes com diagnóstico de distonia primária em seguimento nos Ambulatórios de 

Doenças Extrapiramidais e de Toxina Botulínica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sendo 25 

deles diagnosticados como tipo tarefa-específica do tipo cãibra do escrivão. 

Foram incluídos no estudo 21 pacientes com cãibra do escrivão (CE) que 

concordaram e puderam participar das avaliações. Quatro pacientes não 

participaram do estudo: um paciente possuía déficit cognitivo no rastreio com o 

MEEM; outro apresentava tremor essencial como comorbidade; os outros dois 

indivíduos restantes não conseguiram participar das avaliações do estudo. 

Foram também recrutados aleatoriamente 21 sujeitos normais, sem patologias 

neurológicas, como controles.  

 

4.1 Análise dos pacientes com CE 

 

Dos 21 pacientes com CE, 14 pacientes possuíam diagnóstico de CE simples 

(CES), enquanto sete pacientes possuíam diagnóstico de CE complexa/progressiva 

(CEC/P). Comparando-se os dados dos pacientes com CES e CEC/P, não houve 

diferença significativa com relação às características demográficas, clínicas, 

psiquiátricas e no desempenho cognitivo. Em relação às escalas motoras 

específicas para avaliação da CE, os pacientes dos dois grupos tiveram escores 

semelhantes na escala WCRS, porém o grupo com CES teve escores maiores que o 

grupo CEC/P no escore da escala ADDS, indicando uma melhor performance 

funcional do primeiro grupo (p=0,003) (Tabela 1).  
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Tabela 1: Comparação clínica entre pacientes com cãibra do escrivão simples e pacientes 
com cãibra do escrivão complexa/progressiva. Os dados são apresentados nas formas: 
média (desvio padrão) ou número (%) 

 CES CEC/P p 

Número 14 7  

Idade (anos) 49,86 (15,03) 49,00 (15,87) 0,823# 

Sexo (F) 4 (28,6%) 4 (57,1%) 0,350$ 

Anos de estudo (anos) 12,64 (2,53) 12,57 (4,35) 0,645# 

Idade início dos sintomas (anos) 37,86 (11,16) 37,14 (18,77) 0,709# 

Idade ao diagnóstico (anos) 41,64 (11,45) 42,57 (16,04) 0,911# 

Tempo de doença (anos) 12,0 (11,91) 11,86 (5,17) 0,477# 

Atividade profissional (ativo) 8 (57,1%) 4 (57,1%) 1,00$ 

WCRS escore velocidade  6 (42,9%) 2 (28,6%) 0,710$ 

WCRS escore movimento 6,36 (2,53) 5,43 (4,07) 0,385# 

WCRS escore total 7,14 (3,03) 6,28 (4,27) 0,523# 

ADDS (escore)  0,785 (0,35)* 0,507 (0,19) 0,002# 

BDI (escore) 7,00 (6,02) 14,00 (13,26) 0,278# 

BAI (escore) 5,29 (5,21) 8,43 (8,22) 0,476# 

EAPAT (escore) 9,35 (6,15) 13,16 (10,34) 0,509# 

MEEM (escore) 27,86 (1,65) 27,57 (1,71) 0,676# 

FAB (escore) 14,79 (2,48) 14,86 (2,65) 0,850# 

SDMT (escore) 38,43 (15,97) 35,86 (12,70) 0,601# 

STROOP “D” tempo (segundos) 16,29 (8,23) 16,24 (7,16) 0,524# 

STROOP “D” erro  0 0 1,000 

STROOP “W” tempo (segundos) 19,36 (5,86) 19,71 (5,68) 0,549# 

STROOP “W” erro  0 0 1,000 

STROOP “C” tempo (segundos) 29,79 (9,49) 31,29 (15,85) 0,823# 

STROOP “C” erro  1,00 (1,03) 1,00 (2,64) 0,102# 

TMT A (segundos) 48,50 (29,72) 47,43 (13,81) 0,525# 

TMT B (segundos) 122,29 (89,72) 129,00 (79,92) 0,601# 
#
Teste Mann-Whitney, 

$
Qui-quadrado. AADS = Arm Dystonia Disability Sacale, BAI = Inventário de 

Ansiedade de Beck, BDI = Inventário de Depressão de Beck, CES = Cãibra do Escrivão Simples, 
CEC/P  = Cãibra do Escrivão Complexa/progressiva, EAPAT = Escala de Apatia, F = Sexo Feminino, 
FAB = Frontal Assessment Battery, MEEM = Mini Exame do Estado Mental,  PPT = Purdue Pegboard 
Test, SDMT = Symbol Digit Modalities Test, STROOP = Stroop Test, TMT = Trail Making Tes,. WCRS 
= Writer’s Cramp Rating Scale.  *CEsimples>CEcomplexa. 
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Os pacientes apresentavam diagnóstico de CE em média há 12 anos (Tabela 

1). A idade de início dos sintomas foi em média aos 37 anos e a idade do 

diagnóstico foi em média aos 42 anos.  

Com relação à localização inicial, 80,9% dos pacientes manifestaram cãibra 

no membro superior direito e 19,1% no membro superior esquerdo. Em todos os 

casos, as mãos inicialmente afetadas eram as dominantes. Dois pacientes trocaram 

a dominância manual devido à distonia.   

Com a evolução da doença, 90,5% mantiveram a localização inicial de 

manifestação, enquanto 9,5% evoluíram para bilateralidade. Tremor distônico esteve 

presente em 28,6% dos pacientes e truque sensitivo em 33,3% deles.  

Dez pacientes de nossa amostra (47,61%) referiam excesso de escrita ou 

movimentação repetitiva por tempo prolongado antecedente ao quadro distônico. 

Sete pacientes relatavam dificuldades em outras tarefas manuais além da escrita; 

estes pacientes iniciaram sintomas apenas ao escrever, evoluindo em meses ou 

anos com dificuldades manuais para as outras tarefas. 

Os pacientes com CE apresentaram valores médios no item escore de escrita 

da escala WCRS de 6,0 sendo que: 

 38,1% deles apresentavam velocidade de escrita normal,  

 42,8% leve lentificação na escrita e,  

 19,1% acentuada lentificação na escrita.  

Na escala ADDS: 

 somente um paciente (4,7%) não se queixava de dificuldades;  

 Três pacientes (14,3%) eram conscientes da presença do movimento na 

maior parte do tempo;  

 Os demais 17 pacientes (78%) relatavam algum grau de incapacidade pela 

distonia, com média de 77% na escala ADDS ( =0,77; DP=0). 

Quanto à atividade profissional, 61,9% dos pacientes se mantinham ativos 

profissionalmente.  

Dentre as comorbidades clínicas apresentadas, quatro pacientes possuíam 

Hipertensão Arterial, dois  apresentavam Diabetes Mellitus, dois apresentavam 

Dislipidemia. Um paciente referia dor crônica, três pacientes possuíam Transtorno de 

Ansiedade e um indivíduo referia insônia.  

Dezoito pacientes já haviam aplicado toxina botulínica para tratamento da CE; 

16 deles mantinham uso desta medicação atualmente, os outros dois indivíduos 
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suspenderam-na por ausência de resposta. Em relação ao uso de toxina botulínica, 

quatro pacientes referiam melhora leve da distonia com as aplicações; seis deles 

consideravam melhora moderada e outros seis referiam melhora acentuada.  

Apenas um indivíduo utilizava biperideno como tratamento para CE. 

 

4.2 Comparação entre os pacientes e controles 

 

Comparando o grupo dos pacientes com CE e os sujeitos controles, 

verificamos que não havia diferença quanto à distribuição em sexo e idade, nem em 

relação aos escores das escalas clínicas de depressão, ansiedade e apatia (Tabela 

2). Entretanto o grupo de sujeitos controles apresentava mais anos de estudo e 

escore maior no MEEM do que o grupo de pacientes com CE. 

 

Tabela 2: Características clínicas e demográficas dos pacientes com cãibra do escrivão e 
dos participantes controles. Os dados são apresentados nas formas: média (desvio padrão) 
ou número (%) 

 CE Controles p 

Número 21 21  

    

Cãibra do escrivão simples (n) 14   

Sexo (F) 8 (38,1%) 8 (38,1%)  

Idade (anos) 49,55 (14,56) 49,18 (14,22) 0,934$ 

Anos de estudo (anos) 12,64 (3,06) 14,27 (2,31)* 0,040# 

MEEM (escore) 27,41 (2,30) 28,68 (1,32)* 0,037# 

BDI (escore) 9,27 (9,15) 6,73 (4,26) 0,851# 

BAI (escore) 6,32 (6,19) 3,86 (3,91) 0,171# 

EAPAT (escore) 10,52 (7,38) 8,81 (5,47) 0,398* 
$
Teste T, 

#
Teste Mann-Whitney. BAI = Inventário de Ansiedade de Beck, BDI = Inventário de 

Depressão de Beck, CE = Cãibra do Escrivão, EAPAT = Escala de Apatia, F = sexo feminino,  MEEM 
= Mini Exame do Estado Mental, n = número.  *Controle>CE. 

 

Como não houve diferença significativa entre os pacientes com CES e CEC/P 

para as variáveis avaliadas anteriormente, comparamos o desempenho cognitivo do 

grupo total de pacientes com CE (n=21) com o dos sujeitos controles nos testes 

neuropsicológicos escolhidos. Pudemos observar que houve diferença significativa 

no desempenho dos grupos com relação aos escores na FAB (p=0,024) e no escore 

médio do teste de STROOP parte “W” (p=0,036). O desempenho dos pacientes 
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nesses testes foi significativamente inferior em relação ao grupo de pacientes 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Comparação do desempenho de pacientes com cãibra do escrivão e participantes 
controles nos testes neuropsicológicos. Os dados são apresentados nas formas: média 
(desvio padrão) 

 CE Controle p 

Número 21 21  

FAB (escore) 14,86 (2,65) 16,48 (1,49)* 0,024# 

SDMT (escore) 37,57 (14,69) 41,90 (9,38) 0,176$ 

ST“D” tempo 
(segundos) 

16,24 (7,17) 14,24 (4,73) 0,256# 

STROOP “D” erro 0 0 - 

STROOP “W” tempo 
(segundos) 

19,71 (5,68)** 16,81 (5,01) 0,036$ 

STROOP “W” erro 0 0 - 

STROOP “C” tempo 
(segundos) 

30,28 (11,60) 27,14 (10,92) 0,222# 

STROOP “C” erro 1,0 (1,67) 0,62 (1,04) 0,233# 

TMT A (segundos) 48,14 (25,14) 36,48 (9,81) 0,074# 

TMT B (segundos) 124,52 (84,61) 81,14 (26,95) 0,121# 
$
Teste T, 

#
Teste Mann-Whitney. CE = Cãibra do Escrivão, FAB = Frontal Assessment Battery, SDMT 

= Symbol Digit Modalities Test, STROOP = Stroop Test, TMT = Trail Making Test. *Controle>CE; 
**CE>Controle. 

 

No entanto, as diferenças no desempenho cognitivo poderiam estar 

relacionadas à escolaridade discrepante entre os grupos, visto que esta poderia 

influenciar o desempenho nos testes neuropsicológicos. Portanto, realizou-se uma 

correção estatística considerando-se os anos de estudo dos pacientes e controles. 

Não corrigimos as variáveis dos testes cognitivos para o escore do MEEM porque 

consideramos que a diferença entre os escores do MEEM de pacientes com CE e 

controles ocorreu devido à diferença entre os anos de estudo. Além disso, como a 

amostra do estudo é pequena, caso optássemos por corrigir as variáveis dos testes 

neuropsicológicos por duas variáveis demográficas (anos de estudo e escore do 

MEEM), o poder do estudo seria reduzido. 

Após a correção das variáveis dos testes pelos anos de estudo, realizando 

teste de ANCOVA, manteve-se a diferença significativa apenas no escore médio da 

FAB (p=0,048) (Tabela 4). 
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Tabela 4: Comparação do desempenho de pacientes com cãibra do escrivão e participantes 
controles nos testes neuropsicológicos após correção pela variável anos de estudo. 

 F (1,41) p 

MEEM  3,707 0,061# 

FAB 4,164 0,048#* 

SDMT  1,221 0,276$ 

STROOP “D” tempo  0,797 0,377# 

STROOP “D” erro - - 

STROOP “W” tempo  2,578 0,116$ 

STROOP “W” erro - - 

STROOP “C” tempo  1,223 0,275# 

STROOP “C” erro 0,949 0,336# 

TMT A  2,038 0,161# 

TMT B  2,973 0,092# 
$
ANCOVA = grupo como fator e anos de estudo como covariável. 

#
ANCOVA com transformação 

logarítmica = grupo como fator e anos de estudo como covariável. FAB = Frontal Assessment Battery, 
MEEM = Mini Exame do Estado Mental, SDMT = Symbol Digit Modalities Test, STROOP = Stroop 
Test,TMT = Trail Making Test. *Controle>CE. 

 

Optamos então por analisar os subtestes da FAB para avaliar qual ou quais 

dos seis itens estariam colaborando para diferença estatística entre os pacientes 

com CE e participantes controles. Devido à natureza da variável FAB, uma variável 

categórica que tem como possíveis resultados 0,1, 2 ou 3, nenhuma transformação é 

cabível. Portanto, aplicamos método não-paramétrico, não realizando a correção 

pela variável anos de estudo.   

Todas as médias dos subescores da FAB, exceto a do subescore seis, foram 

maiores no grupo controle, indicando melhor desempenho deste grupo em relação 

aos pacientes com CE. Houve diferença significativa no subescore cinco (tarefa 

go/no go – controle inibitório) da FAB (p=0,050), com um desempenho 

significativamente inferior nesse subteste no grupo de pacientes. Também ocorreu 

tendência à diferença estatística no subescore um (similaridades) da FAB (p=0,063), 

com desempenho igualmente inferior no grupo de indivíduos com CE.  
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Tabela 5: Comparação do desempenho de pacientes com cãibra do escrivão e participantes 
controles nos subescores da FAB. Os dados são apresentados nas formas: média (desvio 
padrão) 

 CE Controle p 

Número 21 21  

    

FAB escore total 14,86 (2,65) 16,48 (1,49)* 0,024# 

    

Subtestes:    

Conceituação 1,80 (0,81) 2,28 (0,78) 0,063# 

Flexibilidade mental 2,47 (0,74) 2,61 (0,49) 0,67# 

Programação 2,71 (0,64) 2,90 (0,30) 0,341# 

Interferência 2,76 (0,76) 2,90 (0,30) 0,921# 

Controle inibitório 2,04 (1,16) 2,71 (0,56)* 0,050# 

Autonomia ambiental 3,00 (0) 3,00 (0) 1,000# 

 
#
Teste Mann-Whitney. CE = Cãibra do Escrivão, FAB = Frontal Assessment Battery. *Controle>CE. 

 

Para avaliação de destreza manual a partir do PPT, fizemos inicialmente uma 

análise comparando o grupo total de pacientes com CE em relação ao grupo de 

controles. 

Observamos uma diferença significativa nos escores do desempenho na 

tarefa com a mão dominante (p=0,039), com ambas as mãos (p=0,021) e no teste 

mais complexo de montagem (p=0,037), sendo que o grupo de pacientes teve uma 

performance pior que os sujeitos controles (Tabela 6). Os pacientes não 

apresentaram alterações no desempenho com a mão não-dominante. 

 

Tabela 6: Comparação do desempenho motor dos pacientes com cãibra do escrivão e 
participantes controles no Purdue Pegboard Test (PPT). Os dados são apresentados nas 
formas: média (desvio padrão) 

 CE Controle p 

Número 21 21  

PPT    
    

Tarefa com a mão dominante  13,82 (2,51) 15,22 (1,66)* 0,039$  

Tarefa com a mão não-dominante  13,84 (2,29) 14,46 (1,55) 0,355$  

Tarefa com ambas as mãos 10,82 (2,18) 12,08 (1,53)* 0,021$
 
 

Soma das três primeiras tarefas 38,47 (6,69) 41,73 (4,27)            0,058$ 

Tarefa de montagem 27,26 (9,28) 32,42 (6,82)* 0,037$  

$
Teste T. CE = Cãibra do Escrivão. PPT = Purdue Pegboard Test. *Controle>CE. 
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Considerando que o desempenho no PPT poderia também ser afetado pela 

diferença de anos de estudo observada entre os grupos, realizou-se novamente 

correção estatística considerando-se os anos de estudo dos pacientes e controles. 

Após esta correção por meio do teste de ANCOVA, observou-se tendência para 

significância estatística na tarefa com ambas as mãos (p=0,079) e forte tendência no 

teste mais complexo de montagem (p=0,057) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Comparação do desempenho motor dos pacientes com cãibra do escrivão e 
participantes controles no Purdue Pegboard Test (PPT) após correção pela variável anos de 
estudo. 

PPT F (1,41) p 

Tarefa com a mão dominante  2,632 0,113$ 

Tarefa com a mão não-dominante 0,377 0,543$ 

Tarefa com ambas as mãos 3,247 0,079$ 

Soma das três primeiras tarefas 2,022 0,163$ 

Tarefa de montagem 3,851 0,057$ 

$
ANCOVA = grupo como fator e anos de estudo como covariável. PPT = Purdue Pegboard Test.  

 

Como teoricamente os pacientes com CES teriam apenas 

comprometimento motor da escrita e não de outras tarefas manuais, ao contrário 

dos pacientes com CEC/P, decidimos, em seguida, comparar o desempenho na 

destreza manual, medido pelo PPT, entre os 3 grupos (CES, CEC/P e controles 

normais). Com a utilização do teste Kruskal-Wallis, devido pequeno número da 

amostra de cada grupo, observamos que não houve diferença estatística entre os 

três grupos (tabela 8).   
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Tabela 8: Comparação do desempenho motor dos pacientes com cãibra do escrivão 
simples e pacientes com cãibra do escrivão complexa/progressiva e participantes 
controles no Purdue Pegboard Test (PPT). Os dados são apresentados nas formas: 
média (desvio padrão) 

 CES CEC/P Controles p 

Número 14 7 21  

PPT 

 
Tarefa com a mão 
dominante  

14,04 (2,51) 13,38 (2,63) 15,22 (1,70) 0,226& 

Tarefa com a mão 
não-dominante 

13,99 (2,13) 13,52 (2,71) 14,45 (1,59) 0,615& 

Tarefa com ambas 
as mãos 

11,02 (2,18) 10,42 (2,29) 12,08 (1,56) 0,190& 

Soma das três 
primeiras tarefas 

39,01 (6,50) 37,37 (7,46) 41,72 (4,37) 0,439& 

Tarefa de 
montagem 

26,82 (9,13) 28,13 (10,36) 32,42 (6,98) 0,168& 

&
Teste kruskal-Wallis. CES = Cãibra do Escrivão Simples, CEC/P = Cãibra do Escrivão 

Complexa/progressiva. PPT = Purdue Pegboard Test.   

 

Realizamos, por fim, teste correlação de Spearman para avaliar a correlação 

do desempenho de pacientes com CE na tarefa de montagem do PPT com as 

variavéis idade, anos de estudo, escore total de WCRS e testes neuropsicológicos. 

As variáveis com correlação significativa com a tarefa de montagem do PPT foram: 

idade (p=0,000), escore FAB (p=0,010), STROOP ”D” tempo (p=0,001), STROOP 

”W” tempo (p=0,000), STROOP ”C” tempo (p=0,005), TMT B (p=0,003), SDMT 

(p=0,000). Essa análise de correlação indica que o desempenho dos pacientes na 

tarefa de montagem do PPT teve maior correlação com as variáveis de testes 

cognitivos do que com a gravidade da distonia medida pela WCRS (Tabela 9).   
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Tabela 9: Correlação do desempenho de pacientes com cãibra do escrivão na tarefa 
montagem do Purdue Pegboard Test (PPT) com variáveis demográficas e testes 
neuropsicológicos. 

 rho p 

   

Idade -0,707 0,000¬
* 

Anos de estudo 0,080 0,730¬ 

WCRS (escore total) -0,213 0,354¬ 

MEEM -0,045 0,848¬ 

FAB 0,546 0,010¬
* 

STROOP “D” tempo -0,649 0,001¬
* 

STROOP “D” erros 0 - 

STROOP “W” tempo -0,747 0,000¬
* 

STROOP “W” erros 0 - 

STROOP “C” tempo -0,592 0,005¬
* 

STROOP “C” erros -0,383 0,086¬ 

TMT A -0,377 0,092¬ 

TMT B -0,620 0,003¬
* 

SDMT 0,803 0,000¬
* 

¬Teste de correlação de Spearman. FAB = Frontal Assessment Battery, MEEM = Mini Exame do 
Estado Mental, PPT = Purdue Pegboard Test, SDMT = Symbol Digit Modalities Test, STROOP = 
Stroop Test, TMT = Trail Making Tes, WCRS = Writer’s Cramp Rating Scale.*p significativo ( p ≤ 
0,05). 

 

  

Optamos por não realizar análise de regressão porque nossa amostra era 

pequena e, adicionalmente, devido às variáveis dos testes neuropsicológicos 

estarem correlacionadas entre si e medirem funções cognitivas muito semelhantes. 
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5 DISCUSSÃO  

 

A CE é uma distonia focal cujas características clínicas e fisiopatológicas tem 

sido estudadas amplamente. Atualmente, os pesquisadores estão voltados para 

manifestações não motoras desta patologia, a fim de maior sucesso em seu 

tratamento.   

Neste estudo, houve maior prevalência de CE no sexo masculino, dado 

compatível com o descrito na literatura (37,57,58). A média de idade do início dos 

sintomas foi entre terceira e quarta décadas, com acometimento de adultos jovens, 

achado condizente com estudos prévios (37).  

Os pacientes deste trabalho apresentaram valores médios no item escore de 

escrita da escala WCRS inferiores ao encontrado nos estudos de Wissel (46) e de 

Zeuner (15). Já na escala ADDS, o grau de incapacidade encontrado nos pacientes 

condiz com o da literatura (15).  

No presente estudo, cerca de 10% dos pacientes evoluíram para 

acometimento bilateral da distonia; estudo de Sheehy de 1982 identificou 17,24% de 

acometimento bilateral (5). Relato de tremor e truque sensitivo foram relatados por 

cerca de um terço da amostra do estudo. Sheehy (5) já havia descrito presença de 

tremor em um terço de seus pacientes, dado também verificado nos estudos de 

Jhunjhunwala (57) e Jedynak (37). Quanto ao truque sensitivo, estudo brasileiro 

prévio indicou presença de 20% deste em pacientes com CE (36).  

Em nossa amostra, 66,6% dos indivíduos apresentavam CES. Os resultados 

de pesquisas prévias são discrepantes: 80% de CES no estudo de Jhunjhunwala et 

al. (57); 50% no estudo de Jedynak et al (37); 76,6% no estudo de Das et al (58).  

Atualmente, questiona-se se a CEC/P seria uma progressão da CES ou uma 

entidade distônica distinta. A maioria dos estudos não mostrou diferença estatística 

entre idade do início da doença, duração dos sintomas e gravidade do quadro entre 

esses dois grupos, apontando para possível etiologia distinta, e não apenas 

progressão da CES (37,57). Nosso estudo também não observou diferença 

estatística nos dados epidemiológicos entre pacientes com CES e pacientes com 

CEC/P, exceto por diferente escore na escala ADDS. Este resultado é justificado 

pelo fato desta escala avaliar o impacto funcional da distonia de membro nas 

atividades diárias como escrita, ato de abotoar, manuseio de utensílios, higiene entre 

outros. Como a CEC/P envolve presença de distonia em várias tarefas manuais 
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distintas, seu escore na ADDS é pior (valor mais próximo de zero) do que o 

encontrado na cãibra do escrivão simples.  

Nosso estudo mostrou, inicialmente, que pacientes com CE possuíram anos 

de estudo e valor do MEEM inferiores aos controles. A diferença entre os anos de 

estudo entre os dois grupos foi de 1,63 anos; já a diferença no escore do MEEM foi 

de 1,27 pontos. Possivelmente, esses valores poderiam não ter significância 

estatística caso nossa amostra fosse maior.   

Teste FAB mostrou diferença estatística entre pacientes com CE e controles. 

Este teste cognitivo é utilizado para triagem de disfunção executiva (20), com seus 

seis subitens que avaliam domínios distintos do córtex frontal. Observamos que a 

diferença entre os grupos ocorreu no subitem cinco, constituído pela tarefa go/no go, 

que avalia o controle inibitório motor do indivíduo. 

Vários autores descreveram a falha de inibição central como um dos 

principais mecanismos fisiopatológicos da CE (59). Esta falha de inibição ocorre em 

múltiplos níveis do sistema nervoso, atingindo desde o córtex cerebral, medula 

espinhal e até mesmo músculos contíguos (60). A falha de inibição central ocorre, 

segundo a literatura, nos dois hemisférios, apesar dos sintomas serem geralmente 

unilaterais (59). Níveis do neurotransmissor gama-aminobutírico estão reduzidos nas 

regiões do córtex sensoriomotor e núcleo lentiforme contralaterais em indivíduos 

com CE (61). 

Outros testes neuropsicológicos aplicados no estudo avaliaram controle 

inibitório em nossos pacientes, como o Teste de Stroop. Acreditamos que não houve 

diferença significativa no desempenho deste teste entre os grupos porque o teste 

não possui tarefa motora; o subitem cinco da FAB requer especificamente controle 

inibitório motor. Estudo de Berg e colaboradores (26) avaliou controle inibitório motor 

de 19 pacientes com cãibra do escrivão e 16 indivíduos controles, também 

mostrando pior performance dos indivíduos com cãibra do escrivão no teste, 

indicando provável falha de controle inibitório neste grupo. 

Quanto à velocidade de processamento, medida pelo SDMT, consideramos 

que a ausência de diferença estatística entre os grupos possa ter ocorrido porque 

realizamos o SDMT apenas na versão oral, e não na motora. Em futuro estudo, 

poder-se-ia comparar o desempenho dos pacientes com cãibra do escrivão nas duas 

formas do SDMT, para avaliar se há diferença na performance dos pacientes nas 

duas versões do teste. 
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Em análise inicial do trabalho, sem correção por anos de estudo, houve 

diferença estatisticamente significativa no desempenho do PPT, nos escores da 

tarefa com a mão dominante, tarefa com ambas as mãos e na tarefa de montagem. 

Estas alterações encontradas têm prováveis explicações distintas. Isso porque parte 

do teste, principalmente a tarefa com a mão dominante, requer simples execução de 

uma sequência motora pré-aprendida (43); já o restante do teste, principalmente a 

tarefa com ambas as mãos e a tarefa de montagem, requer outros domínios 

cognitivos, como atenção dividida e função executiva (43). Em estudo publicado em 

2002, observou-se que essa integração cognitiva foi evidenciada na tarefa de 

montagem do PPT (43). 

Nossos pacientes apresentaram pior destreza manual na tarefa com a mão 

dominante do PPT, mesmo não sendo esta performance uma tarefa de escrita. Este 

achado poderia então mostrar que pacientes com cãibra do escrivão, mesmo os com 

cãibra do escrivão simples, podem apresentar alterações subclínicas em outras 

tarefas manuais, imperceptíveis em seu ponto de vista.  

Já o pior desempenho nas tarefas com ambas as mãos e montagem poderia 

ser justificado tanto pela gravidade da distonia, quanto por um pior desempenho 

cognitivo. Observamos, após análise de correlação, que o desempenho na tarefa de 

montagem está relacionado com alteração cognitiva, e não com gravidade da 

doença. Desta forma, a disfunção executiva colabora nestes pacientes para pior 

execução no teste. 

Estudo prévio que avaliou o desempenho motor em CE utilizou ferramentas 

neuropsicológicas distintas (Finger Tapping Test e Serial Reaction Time Test) e não 

demonstrou diferença significativa nas performances motora e cognitiva dos 

pacientes comparados com os dados normativos do teste (14). Porém, este estudo 

não possuía grupo controle e apresentava pequena amostra de pacientes. 

 Já os estudos que avaliaram desempenho motor na distonia a partir do PPT 

(12) (16) mostraram performance inferior de seus pacientes em relação aos 

controles, dado semelhante ao encontrado neste estudo. Os pacientes dos trabalhos 

citados tinham distonia DYT1 e blefaroespasmo, respectivamente. No estudo com 

pacientes com DYT1, houve pior desempenho destes com significância estatística 

nos subtestes de PPT da tarefa com a mão dominante (p=0,050), tarefa com ambas 

as mãos (p=0,039) e na tarefa de montagem (p=0,050). Já no estudo com 

blefaroespasmo, todos os escores dos subtestes do PPT dos pacientes 



Discussão  |  39 

encontravam-se inferiores aos dos controles, mesmo após correção para gravidade 

da doença. Este estudo de Alemán e colaboradores com blefaroespasmo mostrou 

também disfunção executiva nos pacientes (16). 

Na mesma linha de nossa pesquisa, outro teste de destreza manual, o 

Grooved Pegboard Test, foi avaliado em pacientes com Doença de Parkinson  (62). 

O estudo avaliou 45 pacientes com Doença de Parkinson e 20 controles pareados 

por idade e escolaridade. Os indivíduos foram submetidos ao teste de destreza 

manual, além de quantificação da gravidade da doença medida pelo Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) parte III, entre outros testes da 

gravidade motora e para quedas; realizaram-se também Montreal Cognitive 

Assessment (MoCa), FAB, BDI e Staite-Trait Anxiety Inventory para análise cognitiva 

e exclusão de depressão e ansiedade, respectivamente. Este estudo demonstrou, 

após testes de correlação, que o Grooved Pegboard Test prediz mais o 

comprometimento cognitivo do que o comprometimento motor em pacientes com 

DP. A pesquisa apresentou correlação significativa tanto com escores motores 

quanto com os testes MoCa e FAB.  

Os estudos sobre cognição nos diferentes tipos de distonia ainda são 

promissores, com necessidade de aumento do número da amostra de pacientes e 

de pesquisas envolvendo cognição em cada tipo de distonia. Nosso estudo sugere 

que pacientes com CE possuem alterações cognitivas, especialmente disfunção 

executiva, causada pela sua doença. Novos estudos são necessários para confirmar 

esse achado, já que disfunção cognitiva pode afetar o processo de reabilitação de 

pacientes. 

Além disso, observamos que o PPT foi sensível em mostrar alterações 

motoras além da escrita nos pacientes, identificando que talvez outras atividades 

manuais possam estar comprometidas de forma subclínica nestes pacientes. Novas 

pesquisas podem avaliar se o teste contribui na diferenciação entre pacientes com 

CES e com CEC/P e se o PPT contribui na avaliação de resposta ao tratamento. 

As limitações do estudo foram: 

 Pequeno número da amostra, 

 Bateria neuropsicológica reduzida, 

 Bateria neuropsicológica não computadorizada, 

 Avaliação de sintomas psiquiátricos por meio de escalas e não por 

entrevista psiquiátrica. 
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Os aspectos positivos do estudo: 

 Primeiro trabalho brasileiro a avaliar desempenhos motor e cognitivo 

em pacientes com CE, 

 Existência de poucos estudos sobre desempenho motor e função 

executiva apenas em pacientes com CE, sem outras distonias focais 

agrupadas, 

 Primeiro trabalho que avaliou isoladamente o desempenho de 

pacientes com CE, um distúrbio de movimento, com o teste de detreza 

manual, o PPT. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Nosso estudo sobre desempenhos motor e cognitivo em pacientes com CE 

mostrou performance inferior dos pacientes em relação aos controles no teste FAB. 

Evidenciou também tendência à desempenho inferior no subteste montagem do 

PPT.  

Este estudo sugere que pacientes com CE apresentem provável disfunção 

executiva. A alteração do desempenho motor avaliada pelo PPT teve correlação com 

função cognitiva e não com a gravidade clínica da distonia.  
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ANEXOS 

 

 

Writer’s Cramp Rating Scale (versão traduzida) 
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The Arm Dystonia Disability Scale (versão traduzida) 

 

 

 




