
Introdução

Maria Eugênia Mayr de Biase

2

1. INTRODUÇÃO

“Aquele que tenha deslocado vértebra do pescoço e não movimenta seus

braços e suas pernas, com perda da urina, você pode afirmar: É uma lesão que não

deve ser tratada”.

Esta frase encontra-se no papiro de Edwin Smith escrito supostamente por

Imhotep há cerca de 5000 anos, na época da terceira dinastia do antigo Egito

(Breasted, 1930 e Barros Filho, 2001).

A lesão medular, ainda hoje, é um problema sem solução. Atualmente, as

pesquisas procuram a reversão do quadro e o tratamento das seqüelas (Marion,

2003).

Os estudos de Ingham et al. (2004) mostram que, em São Paulo devido a

violência que aflige a sociedade,, há um predomínio de pacientes jovens (idade

média de 35,4 anos) e do sexo masculino (62,6%) cuja principal causa é o ferimento

por arma de fogo (30,1%). Predominam a lesão incompleta (59,6%) e a espasticidade

(57,3%). O nível neurológico mais freqüente foi o torácico, em 59% dos pacientes.
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Lianza et al. (2001) afirmam que a lesão medular é uma das formas mais

“graves” entre as síndromes “incapacitantes” e representa um verdadeiro desafio à

reabilitação.

Investigam-se novas técnicas terapêuticas para a reversão do quadro

incapacitante empregando novas drogas, novas técnicas cirúrgicas e, mais

recentemente, as células tronco. Caso se obtenham resultados satisfatórios, o paciente

deve estar preparado fisicamente para responder a estas novas estratégias, ou seja,

submeter-se, previamente, a um programa de reabilitação por equipe multidisciplinar

composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, dentre

outros profissionais. O objetivo comum, é atuar neste paciente para alcançar a

máxima função motora possível.

Pesquisas recentes, como de Abreu, 2003 propõem a diversificação das

formas de tratamento para a restauração das funções dos pacientes com lesão

medular. Afirma, também que no futuro, poder-se-á gerar e/ou aumentar a

capacidade somatogênica dos axônios em regeneração maximizando a recuperação

das funções desses pacientes.

Ao acreditar no desenvolvimento de terapias eficazes, o papel da

reabilitação é, mais do que melhorar a qualidade de vida, preservar as funções

restantes, aumentar a chance da recuperação dos movimentos e das funções e

participar do processo de cura desses pacientes valendo-se, por exemplo, do

treinamento do equilíbrio e do ortostatismo.
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Sabe-se que é difícil recuperar as funções de um paciente com lesão medular.

A recuperação funcional do Sistema Nervoso Central depende, em parte, da

reorganização das vias neurais não danificadas (Brucker, 1984).

Em 1998, Basmajian escreve sobre a complexidade dos mecanismos

neurofisiológicos, realçando a função motora, descreve novas estratégias para

transferir a função para as estruturas neurais intactas e propõe a utilização de caminhos

alternativos como o brotamento colateral de axônios para formar novas sinapses.

Na reabilitação, a retroalimentação por eletromiografia, ganha destaque no

tratamento das lesões dos neurônios motores, especialmente na educação muscular e

na indução do relaxamento dos músculos espásticos.

A retroalimentação por eletromiografia é uma técnica de aprendizagem e

importante componente para a restauração das funções das pessoas portadoras de lesão

medular cervical. Esta técnica tem seus primeiros relatos na década de 30, mas, pode-

se afirmar que apenas na década de 60 estabelecem-se as aplicações terapêuticas

específicas.

Millenson (1967) afirma que a diferença entre e o condicionamento clássico

(Pavlov) e condicionamento operante (instrumental) é que no clássico ocorre uma

resposta reflexa por parte do organismo enquanto que no operante o reforço é

conseqüente à apresentação de uma determinada resposta a ser aprendida. No



Introdução

Maria Eugênia Mayr de Biase

5

condicionamento operante, o paciente tem o reforço sob o seu controle e é necessário

que ele produza uma resposta específica. No condicionamento clássico o paciente

não tem nenhum controle sobre o reforço.

Acredita-se que a retroalimentação por eletromiografia muda as respostas

eletromiográficas quando se oferece um retorno visual e/ou auditivo ao paciente.

Em julho de 1997, o Centro de reabilitação da Uni Sant’Anna inicia o

trabalho com a técnica de retroalimentação por eletromiografia em pacientes que

sofrem comprometimento cerebral e lesão da medula espinhal. Aplica-se neste centro

de reabilitação a retroalimentação utilizando o protocolo proposto pelo psicólogo

Samuel Bernard Brucker.

Adota-se o “Método Brucker”, um protocolo que utiliza o condicionamento

operante como forma de aprendizagem, o mesmo utilizado por Brucker e Bulaeva

(1996).

Nestes sete anos de convívio com a técnica, constata-se o aumento dos sinais

eletromiográficos e de melhoras funcionais e da melhora da sua qualidade de vida em

alguns pacientes que sofreram lesão da medula espinhal.

A técnica de retroalimentação por eletromiografia, utilizando o

condicionamento operante, procura proporcionar ao paciente, recursos que possam

melhorar seu quadro clínico e funcional.


