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4. MÉTODOS

4.1 Seleção da Casuística

Avaliaram-se 20 pacientes portadores de lesão medular cervical. Todos os

pacientes receberam atendimento ambulatorial no Centro de Reabilitação Bernard

Brucker da Uni Sant’Anna no período compreendido entre novembro de 2003 e

março de 2004.

Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão:

•  Ambos os sexos.

•  Faixa etária entre 17 e 49 anos.

•  Ter, no mínimo, 2 anos de lesão raquimedular.

•  Apresentar lesão medular incompleta e classificação ASIA B,C ou D.

•  Não apresentar a deformidade no tornozelo em “Pé Eqüino”.

•  Não ser portador de outra doença neurológica

Estabelecem os seguintes critérios de exclusão:

•  Desistência do tratamento.

•  Não comparecimento às avaliações nos períodos determinados.

Os pacientes incluídos foram identificados e submetidos à anamnese e a uma

avaliação clínica na primeira sessão de retroalimentação por eletromiografia.
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Para a avaliação do grau de comprometimento sensitivo-motor dos pacientes

após a lesão medular, utilizou-se a classificação neurológica e funcional normalizada

pela “American Spinal Injury Association” - ASIA (Maynard et al., 1996)

(Apêndice).

Para a determinação do grau de espasticidade, utilizou-se a escala modificada

de Asworth.

Todos os pacientes, ou seus representantes legais, assinaram um termo de

consentimento livre e esclarecido atendendo a Resolução Federal do Ministério da

Saúde nº 196 de 10 de outubro de 1996, em vigor.

O protocolo e o termo de consentimento livre e esclarecido foram avaliados e

aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq

da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo.

Nas tabelas de 1 a 8 e nos gráficos de 1 a 8 apresentam-se as principais

características da casuística: causa da lesão, sexo, idade, tempo de lesão, grau de

comprometimento segundo a classificação neurológica e funcional de ASIA e o grau

de espasticidade segundo a escala modificada de Asworth.
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TABELA 1 DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA, ABSOLUTA (N) E
RELATIVA (%), SEGUNDO A CAUSA DA LESÃO

CAUSA DA LESÃO n %

Acidente de automóvel 8 40,0
Acidente de motocicleta 2 10,0
Ferimento por projétil de
arma de fogo – FAF

1 5,0

Mergulho 5 25,0
Queda 3 15,0
Hérnia de disco 1 5,0
TOTAL 20 100,0

8

21
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3

1

Acidente de automóvel Acidente de motocicleta
Ferimento por arma de fogo – FAF Mergulho
Queda Hérnia de disco

Gráfico 1 Causa da lesão



Métodos

Maria Eugênia Mayr de Biase

30

TABELA 2 DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA, ABSOLUTA (n) E
RELATIVA (%), DO SEXO DOS PACIENTES AGRUPADOS
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA ASIA; B, C E D, E TOTAL.
COMPARAÇÃO ENTRE SEVERO (B) E MODERADO (C E D)
PELO TESTE EXATO DE FISHER (α=0,05)

ASIA
B C D

TOTAL
SEXO

n % n % n % n %

Feminino 2 10,0 1 5,0 - - 3 15,0
Masculino 5 25,0 7 35,0 5 25,0 17 85,0
TOTAL 7 35,0 8 40,0 5 25,0 20 100,0
Fisher (B ↔ C e D) p = 0,27
Geral: Fisher (Feminino ↔ Masculino)  p = 0,04*
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Gráfico 2 Sexo dos pacientes agrupados segundo a classificação da ASIA, e
total (empilhamento de 100%)
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TABELA 3 DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA, ABSOLUTA (n) E
RELATIVA (%), DO SEXO DOS PACIENTES AGRUPADOS
SEGUNDO O GRAU DE ESPASTICIDADE PELA ESCALA
MODIFICADA DE ASWORTH, GRAUS 1, 2, 3 E 4, E TOTAL.
COMPARAÇÃO ENTRE LEVE (1) E MODERADO OU
ACENTUADO (2, 3 E 4) PELO TESTE EXATO DE FISHER
(α=0,05)

ASWORTH
1 2 3 4

TOTAL
SEXO

n % n % n % n % n %

Feminino 1 5,0 2 10,0 - - - - 3 15,0
Masculino 9 45,0 6 30,0 1 5,0 1 5,0 17 85,0
TOTAL 10 50,0 8 40,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0
Fisher (1 ↔ 2, 3 e 4) p = 1,00
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Gráfico 3 Sexo dos pacientes agrupados segundo o grau de espasticidade de
acordo com a escala modificada de Asworth, graus 1, 2, 3 e 4, e total
(empilhamento de 100%)
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TABELA 4 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA IDADE (ANO) DOS
PACIENTES AGRUPADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA
ASIA; B, C E D, E TOTAL. COMPARAÇÃO PELA PROVA DE
KRUSKAL-WALLIS (α=0,05)

ASIAIDADE
(ano) B C D

TOTAL

M 33,0 29,1 35,2 32,0
DP 8,8 9,0 5,8 8,2
EPM 3,3 3,2 2,6 1,8
MAX 42,0 49,0 43,0 49,0
MIN 21,0 21,0 29,0 21,0
N 7 8 5 20
Kruskal-Wallis H=2,34 p=0,33
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Gráfico 4 Idade (ano) dos pacientes agrupados segundo a classificação da ASIA
e total
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TABELA 5 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA IDADE (ANO) DOS
PACIENTES AGRUPADOS SEGUNDO O GRAU DE
ESPASTICIDADE PELA ESCALA MODIFICADA DE
ASWORTH, GRAUS 1, 2, 3 E 4, E TOTAL. COMPARAÇÃO
PELO TESTE U DE MANN-WHITNEY (α=0,05)

ASWORTHIDADE
(ano) 1 2, 3 e 4

TOTAL

M 32,9 31,1 32,0
DP 7,6 9,1 8,2
EPM 2,4 2,9 1,8
MAX 43,0 49,0 49,0
MIN 21,0 21,0 21,0
N 10 10 20
U de Mann-Whitney U=41,5 p=0,53
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Gráfico 5 Idade (ano) dos pacientes agrupados segundo o grau de espasticidade
pela escala modificada de Asworth, graus 1, 2, 3 e 4, e total
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TABELA 6 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO TEMPO DE LESÃO (ANO)
DOS PACIENTES AGRUPADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO
DA ASIA; B, C E D, E TOTAL. COMPARAÇÃO PELA PROVA
DE KRUSKAL-WALLIS (α=0,05)

ASIATEMPO DE
LESÃO

(ano) B C D
TOTAL

M 6,7 5,6 14,0 8,1
DP 6,4 3,2 7,7 6,4
EPM 2,4 1,1 3,4 1,4
MAX 20,0 13,0 25,0 25,0
MIN 2,0 3,0 7,0 2,0
N 7 8 5 20
Kruskal-Wallis H=6,54 p=0,03*
Dunn Não discriminou (admitiu-se D > C)
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Gráfico 6 Tempo de lesão (ano) dos pacientes agrupados segundo a
classificação da ASIA e total
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TABELA 7 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO TEMPO DE LESÃO (ANO)
DOS PACIENTES AGRUPADOS SEGUNDO O GRAU DE
ESPASTICIDADE PELA ESCALA MODIFICADA DE
ASWORTH, GRAUS 1, 2, 3 E 4, E TOTAL. COMPARAÇÃO
PELO TESTE U DE MANN-WHITNEY (α=0,05)

ASWORTHTEMPO DE
LESÃO

(ano) 1 2, 3 e 4
TOTAL

M 9,2 7,1 8,1
DP 7,4 5,4 6,4
EPM 2,3 1,7 1,4
MAX 25,0 20,0 25,0
MIN 3,0 3,0 2,0
N 10 10 20
U de Mann-Whitney U = 44,5 p = 0,68
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Gráfico 7 Tempo de lesão (ano) dos pacientes agrupados o grau de
espasticidade pela escala modificada de Asworth, graus 1, 2, 3 e 4, e
total
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TABELA 8 DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA, ABSOLUTA (n) E
RELATIVA (%), DO GRAU DE ESPASTICIDADE PELA
ESCALA MODIFICADA DE ASWORTH DOS PACIENTES
AGRUPADOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DA ASIA; B, C E
D, E TOTAL

ASIA
B C D

TOTAL
ASWORTH

n % n % n % n %

1 3 15,0 3 15,0 4 20,0 10 50,0
2 3 15,0 4 20,0 1 5,0 8 40,0
3 - - 1 5,0 - - 1 5,0
4 1 5,0 - - - - 1 5,0
TOTAL 7 35,0 8 40,0 5 25,0 20 100,0
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Gráfico 8 Grau de espasticidade pela escala modificada de Asworth dos
pacientes agrupados segundo a classificação da ASIA e total
(empilhamento de 100%)
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4.2 Metodologia

4.2.1 Sessões de Retroalimentação Por Eletromiografia

Adotou-se a técnica de retroalimentação por eletromiografia segundo o

protocolo preconizado por Bernard Brucker e denominada comumente de “Método

de Brucker” (Brucker e Bulaeva, 1996).

Os pacientes foram submetidos à terapia com o “Método de Brucker” no

Centro de Reabilitação Bernard Brucker da UniSant’Anna. Cada paciente realizou as

sessões 50 minutos de terapia com a técnica de retroalimentação por eletromiografia

uma vez por semana, totalizando quatro semanas de tratamento. Após este período de

tratamento, houve um intervalo de três meses sem a realização da retroalimentação e

repetiu-se o procedimento inicial por mais quatro semanas.

Realizaram-se os testes de eletromiografia de superfície nas regiões

correspondente aos músculos quadríceps das pernas direita e esquerda.

O sinal eletromiográfico de cada músculo foi observado em duas situações

distintas. A primeira, com o paciente sentado realizando a extensão do joelho e, a

segunda, executando a extensão do joelho durante a transição da posição sentada

para a posição ortostática, com apoio.
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Para a terapia de retroalimentação por eletromiografia utilizou-se o

equipamento NeuroEDUCATOR II  da Alliances Therapeutic.

Seguiram-se todos os procedimentos e cuidados recomendados pelo

fabricante e constantes do manual do equipamento.

Previamente à colocação dos eletrodos, procedeu-se uma limpeza superficial

da pele das regiões correspondentes aos músculos quadríceps das pernas direita e

esquerda com álcool para retirar qualquer vestígio de gordura que pudesse reduzir a

impedância, para conseguir uma melhor aderência do eletrodo e para garantir uma

melhor captação do sinal eletromiográfico.

Fixaram-se dois eletrodos superficiais na pele sobre o músculo quadríceps

femoral, posicionados longitudinalmente à linha média das fibras musculares, entre o

ponto motor e a inserção do tendão do músculo e um terceiro eletrodo, referência,

entre os dois anteriores.

Os fios entre os eletrodos de superfície e o NeuroEDUCATOR II  foram

posicionados cuidadosamente de modo a assegurar que não fossem tracionados

durante a execução dos movimentos pelos pacientes, pelo terapeuta ou pelo seu

ajudante.

Todos os pacientes foram orientados sobre os procedimentos e receberam

treinamento adequado.
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Cada paciente realizou primeiro o movimento na posição sentado. Após as

tentativas com a perna direita, repetiram-se os procedimentos com a perna esquerda.

Obtiveram-se as medidas eletromiográficas iniciais com o paciente sentado de frente

para o monitor em uma cadeira convencional e com o terapeuta posicionado ao seu

lado, apoiando uma mão na fossa poplítea de sua perna. O joelho e o quadril

encontravam-se posicionados, inicialmente, a noventa graus (Figura 1).

O terapeuta posicionou-se do lado direito do paciente e solicitou ao mesmo

que realizasse o movimento de extensão de joelho. Este produz a contração muscular

máxima durante 8 a 10 segundos por contração. Quando possível, o terapeuta opunha

resistência à musculatura. Para a obtenção da medida eletromiográfica era importante

que o paciente tentasse fazer o movimento, mesmo quando o terapeuta não

observasse a contração da musculatura.

Neste momento o terapeuta e o paciente visualizavam os sinais

eletromiográficos dos músculos quadríceps das pernas direita e esquerda

simultaneamente nos monitores de 20 polegadas e de 14 polegadas. A tela era

ajustada para se dividir em duas partes, janelas superior e inferior, separadas por

uma linha branca. O sinal eletromiográfico do quadríceps direito era apresentado

no gráfico da janela superior e o sinal eletromiográfico do quadríceps esquerdo no

gráfico da janela inferior. O terapeuta incentiva o paciente continuamente a tentar o

movimento com voz de comando.
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A seguir, com os mesmos eletrodos, repetiram-se os procedimentos para a

execução da extensão do joelho durante a transição da posição sentada para a

ortostática.

Com o paciente sentado na mesma cadeira convencional e com um andador a

sua frente, o terapeuta solicitou que realiza-se o movimento de transição da posição

sentado para posição ortostática com o apoio do terapeuta de um lado e de um

auxiliar do outro lado (Figura 2). Excepcionalmente, em alguns pacientes

classificados como ASIA B, um terceiro auxiliar cuidava de amparar os joelhos,

posicionado na frente da cadeira ou do andador, ajoelhado ou agachado para não

interferir no campo visual entre o paciente e o monitor de 20 polegadas.

Para a realização do movimento, o terapeuta comanda verbalmente o paciente

incentivando-o continuamente a levar o seu tronco à frente e levantar-se, fazendo a

extensão do joelho.

Obteve-se assim uma retroalimentação visual e auditiva para o reforço das

respostas.



Métodos

Maria Eugênia Mayr de Biase

41

Figura 1 Paciente realizando a sessão de extensão de joelho sentado
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Figura 2 Paciente realizando a sessão de retroalimentação por eletromiografia na transição da
posição de sentado para posição ortostática
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4.2.2 Equipamento

Utilizou-se um equipamento computadorizado de retroalimentação por

eletromiografia denominado “The NeuroEDUCATOR II  Eletromiography (EMG)

Biofeedback System” (Figura 3), fabricado pela Alliances Therapeutic Inc, Ohio,

USA. O NeuroEDUCATOR II  foi projetado para terapia neuromuscular e para

auxiliar no retorno ou na melhoria do controle muscular voluntário através de

retroalimentação visual e/ou auditiva. Possibilita ao paciente aprender a reproduzir,

manter e controlar as respostas eletromiográficas para a máxima recuperação da

função muscular. Utiliza um sistema duplo de monitores para acompanhamento

simultâneo do sinal eletromiográfico em tempo real, um monitor de 14 polegadas

para uso pelo terapeuta e outro de 20 polegadas para o paciente. Constitui-se numa

ferramenta de retroalimentação combinada com técnicas de condicionamento

comportamental por reforço para a reeducação muscular de pacientes acometidos por

acidente vascular cerebral, por traumatismo cerebral, por traumatismo raquimedular,

por paralisia cerebral e por doenças neuromusculares.

Esse equipamento processa, retifica e filtra os sinais eletromiográficos brutos.

Mede os sinais da voltagem com um nível de interferência menor que 0,2 µV, com a

freqüência de 10 a 1000 Hz e com filtro positivo de 140 dB. Os sinais

eletromiográficos foram integrados por mais do que 0,1 segundos, calibrados em

milissegundos e mostrados nos monitores na forma de uma linha verde contínua

atualizada a cada décimo de segundo e percorrendo a largura do monitor em ciclos
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de vinte segundos, cada. Os sinais eletromiográficos integrados a cada décimo de

segundo eram armazenados em disquetes para posterior análise.

Os dados de cada paciente foram registrados em disquete próprio e individual

e identificados.

No monitor de 20 polegadas, o paciente acompanha o sinal eletromiográfico

dos músculos quadríceps direito e esquerdo em tempo real e utiliza o gráfico como

retorno visual para o reforço e a re-educação neuromuscular (retroalimentação

visual).

No monitor de 14 polegadas, o terapeuta ajusta as configurações dependendo

das necessidades do paciente, assim como visualiza os registros e os dados do exame

e da sessão de retroalimentação por eletromiografia que serão armazenados em

disquete.

Utilizaram-se as escalas de 10µV a 400µV, dependendo da intensidade do

sinal, e o filtro de 140 dB.
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Figura 3 Aparelho NeuroEDUCATOR II  em laboratório de eletromiografia -
retroalimentação
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4.2.2.1 Especificações Técnicas do Equipamento

•  Canais de eletromiografia: 4 canais isolados processados em tempo real

•  Modo comum de rejeição (CMR)- capacidade do equipamento de filtrar os

sinais eletromiográficos brutos:

> 140 dB (isolado)

> 105 dB (diferenciado)

•  Resistência: 200 Megohms

•  Impedância: 100.000 Megohms

•  Retificação: o aparelho retifica sinais eletromiográficos brutos

•  Interferência interna: 0,2 µV

•  Freqüência: 10-1000 Hz

•  Resolução de dados: 0,195 µV

•  Isolamento de interferência entre canais: 50 dB

•  Amostragem (visualização): é feita continuamente através de um integrador

analógico que é lido pelo processador dos sinais eletromiográficos 100 vezes

por segundo

•  Escalas dos gráficos: 10, 20, 50, 100, 200, 400 e 800µV

•  Cabo de conexão com quatro saídas, onde cada uma representa um canal

•  Fios de conexão entre os eletrodos e o cabo de conexão
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4.2.3 Eletrodos

Utilizaram-se os eletrodos de superfície, descartáveis, com adesivo condutor

para eletrocardiograma Kendall Meditrace 200 , Tyco Helthcare Kendall-LTP, The

Ludlow Company LP, MA, Canadá.

Fêz-se necessária à utilização de três eletrodos para a medição de cada

músculo. Dois deles foram posicionados longitudinalmente à linha média das fibras

musculares entre o ponto motor e a inserção do tendão para a detecção do sinal

eletromiográfico do músculo quadríceps e um terceiro como referência comum das

diferentes detecções realizadas pelos outros dois eletrodos. Os eletrodos não foram

fixados sobre a pele acima do tendão do músculo.

Não ocorreu soltura dos eletrodos durante os testes.

Respeitaram-se as recomendações de estocagem e as precauções para utilização

informadas pelo fabricante.
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4.2.4 Coletas de Dados

Gravaram-se todos os sinais eletromiográficos de cada paciente em disquetes

de computador para análise posterior

Os dados obtidos na primeira tentativa de cada músculo, direito e esquerdo,

em cada movimentos de cada série foram denominados de sinal de base da

eletromiografia ou inicial e registrados. A maior resposta eletromiográfica voluntária

do quadríceps obtida nas diversas tentativas feitas pelo paciente em cada série foi

denominada “pico” ou máxima e registrada.

Os dados em µV das respostas eletromiográficas mais altas nas respectivas

séries de tentativas foram considerados como a resposta eletromiográfica do paciente

no tratamento de retroalimentação por eletromiografia.

A partir dos dados registrados e armazenados nos disquetes individuais,

determinaram-se os valores de base e de pico de cada série, segundo o lado e o tipo

de movimento, elaboraram-se as planilhas e os dados foram submetidos à análise

estatística.
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4.3 Análise Estatística

Para a análise dos dados enumerativos (atributos), realizou-se a distribuição

de freqüência, absoluta (n) e relativa (%), das características nominais (qualitativas).

As freqüências da ocorrência de cada atributo (qualidade) foram apresentadas

em tabelas de contingência; causa da lesão (Tabela 1), sexo dos pacientes agrupados

segundo a classificação da ASIA; B, C, D; e total (Tabela 2), sexo dos pacientes

agrupados segundo o grau de espasticidade pela escala modificada de ASWORTH,

graus 1, 2, 3 e 4, e total (Tabela 3) e do grau de espasticidade pela escala de

ASWORTH segundo a classificação da ASIA (Tabela 8); e as proporções (%)

representadas em gráficos de setores (Gráfico 1) e em diagramas de empilhamento de

atributos em colunas de 100% (Gráficos 2, 3 e 8).

Nas comparações das freqüências das classes entre os grupos (amostras)

utilizou-se o teste exato de Fisher para tabelas de contingência (Tabelas 2 e 3). A

predominância do sexo masculino foi determinada pelo teste exato de Fisher para

uma amostra (Tabela 2).

Para a análise das grandezas específicas (variáveis), realizou-se a estatística

descritiva das características ordinais (quantitativas): média (M), desvio padrão (DP),

erro padrão da média (EPM), valores máximo (MAX) e mínimo (MIN) e número de

casos (N).
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A estatística descritiva das grandezas de acordo com os grupos (amostras) foi

apresentada em tabelas estatísticas; idade (ano) (Tabelas 4 e 5), tempo de lesão

(Tabelas 6 e 7) e da amplitude máxima da diferença de potencial eletromiográfico

(Tabelas 9 a 16); e representada na forma de gráficos de coluna (média ± erro padrão

de média; Gráficos de 4 a 7 e de 9 a 16).

Nas comparações entre os grupos, para inferência das médias, utilizaram-se a

prova de Kruskal-Wallis para mais de duas amostras não paramétricas independentes

(Tabelas 4 e 6) e, no caso de resultado significante, as diferenças das médias dos

grupos, aos pares, discriminadas pelo teste de comparações múltiplas modificado por

Dunn (Tabela 6), a prova de Wilcoxon para duas amostras não paramétricas

relacionadas (Tabelas 9 a 16) e o teste U de Mann-Whitney para duas amostras não

paramétricas independentes (Tabelas 5 e 7). Nos casos em que se comprovou

diferença estatística entre as duas amostras, calculou-se o diferencial relativo (∆%):

∆% =   VPICO – VBASE  (µV) . 100 (%)
VBASE

onde  V = amplitude máxima da diferença de potencial eletromiográfico

Na tabela 6, o teste de comparações múltiplas modificado por Dunn não

apresentou poder-eficiência suficiente para discriminar a diferença das médias entre

os grupos, aos pares, apontada pela prova de Kruskal-Wallis. Admitiu-se a diferença

entre os extremos (D>C).
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Nas tabelas 9 e 10, não se comprovaram diferenças entre as amplitudes

máximas da diferença de potencial eletromiográfico dos músculos quadríceps direito

e esquerdo dos pacientes nas posições e séries testadas. O número de casos (N)

apresentado indicou u número de pacientes avaliados.

Nas tabelas 11 a 16, agruparam-se os sinais dos músculos direito e esquerdo.

O número de casos (N) apresentado indicou o número de músculos avaliados.

As tabelas e gráficos de 1 a 8 descreveram a casuística e demonstraram a

equivalência dos parâmetros entre os grupos quanto ao sexo, à idade (ano) e ao

tempo de lesão (ano) (grupos comparáveis), exceto na Tabela 6 onde admitiu-se que

os pacientes classificados como ASIA D apresentaram o tempo de lesão maior do

que os classificados como ASIA C.

As tabelas de 9 a 16 apresentaram os resultados das comparações da

amplitude máxima da diferença de potencial eletromiográfico. Nas tabelas 10 e 11

demonstrou-se não haver diferença entre os lados direito e esquerdo possibilitando,

nas tabelas a seguir, agrupar os quarenta (40) músculos quadríceps femorais.

Calcularam-se os diferenciais absolutos (∆) entre os valores de base (iniciais)

e os de pico (maior) da amplitude máxima da diferença de potencial eletromiográfico

(µV) do músculo quadríceps direito e esquerdo, na posição sentada e na transição da

posição sentada para a ortostática na primeira (Tabela 9) e segunda séries (Tabela

10), dos músculos direito e esquerdo agrupados (Tabela 11) e de acordo com as
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classificações ASIA e Asworth, dos pacientes (ASIA B – Tabela 12, ASIA C –

Tabela 13, ASIA D – Tabela 14, Asworth grau 1 – Tabela 15 e Asworth graus 2, 3 e

4 – Tabela 16).

A normalidade das distribuições foi testada pela prova de Kolmogorov-

Smirnov para variáveis contínuas e pelo Coeficiente de Variação de Pearson (inferior

a 30%). Não se constataram distribuições normais. Adotaram-se testes não

paramétricos.

Utilizou-se o arredondamento científico. Os valores das distribuições de

freqüência e das estatísticas descritivas foram apresentados com uma casa após a

vírgula nas tabelas de contingência e estatísticas e os resultados dos testes com até

duas casas após a vírgula ou até o primeiro número significativo.

Adotou-se o nível de confiança de 5% (α = 0,05).

Adotaram-se testes bilaterais ou bicaudais (H0 = µ1 - µ2  = 0).

As diferenças comprovadas estatisticamente foram evidenciadas por

asteriscos (*) nas tabelas.

Utilizaram-se os programas estatísticos StatSoft, Inc.  (2001) Statistica (data

analysis software system), versão 6.0 e GraphPad Software, Inc.  (1996) Graphpad

Prism, versão 2.01.
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