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6. DISCUSSÃO

A recuperação funcional dos pacientes com lesão medular incompleta é

controversa, os resultados se contradizem com freqüência ou não se conseguem. Os

fatores de interferência são muitos e de difícil controle.

Procurou-se formar um grupo mais homogêneo para reduzir esses fatores de

interferência (ruídos).

Selecionaram-se os pacientes com lesão medular incompleta de ambos os

sexos com idade entre 17 e 49 anos. Evitou-se avaliar as crianças e os pacientes

idosos com maior probabilidade de apresentar doenças ou outros problemas

associados não diagnosticados. Não foram incluídos os pacientes portadores de

doenças neurológicas ou de deformidade no tornozelo em “pé eqüino”.

Como em todo estudo prospectivo clínico com humanos, foi difícil reunir um

grupo homogêneo, havia uma preocupação com o tamanho da amostra agravada pela

dificuldade de locomoção e pelo conseqüente risco de elevada exclusão.

Para se reduzirem os possíveis fatores de interferência, decidiu-se realizar as

avaliações dos pacientes agrupando-os segundo suas características e utilizaram-se

para tal fim a classificação do grau de comprometimento medular medido pela
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classificação sensitivo-motora adotada pela ASIA e a escala modificada de

espasticidade Asworth (Tabelas e Gráficos de 5 a 8).

Durante o período de avaliação, um paciente foi excluído por abandono e

dois, por não comparecerem às avaliações nos prazos definidos no protocolo,

conforme os critérios de exclusão estabelecidos.

Avaliaram-se pacientes que sofreram lesão medular traumática ou não, que

apresentaram um grau de comprometimento medular de acordo com a classificação

sensitivo-motora normalizada pela ASIA como B, C ou D, nível cervical, com pelo

menos dois anos de lesão. Os pacientes foram classificados segundo a escala de

espasticidade Asworth de 1 a 4.

As causas de lesão predominantes foram os acidentes de automóvel (40%), os

acidentes de mergulho (25%), as quedas (15%) e os acidentes de motocicleta (10%)

(Tabela e Gráfico 1).

A maioria dos pacientes era do sexo masculino (85%) com comprometimento

sensitivo-motor classificado como ASIA C (40%) (Tabela e Gráfico 2) e com grau 1

de espasticidade (50%) segundo a escala modificada de Asworth (Tabela e Gráfico

3).

O acidente de automóvel foi a causa de lesão mais freqüente, com 40%,

(Tabela e Gráfico 1) diferente do que Ingham et al. (2004) relatam em seu estudo no
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qual a maior incidência encontrada foi a da lesão causada por ferimento por projétil

de arma de fogo. Concordam, contudo, que o sexo masculino e os jovens são os mais

acometidos.

Os pacientes apresentaram idade média de 32,0±8,2 anos e não se comprovou

diferença da idade média entre os pacientes agrupados segundo a classificação ASIA

(Tabela e Gráfico 4) e de Asworth (Tabela e Gráfico 5).

A idade por ocasião do traumatismo foi ainda menor, já que se admitiram

pacientes com, no mínimo, 2 anos de tempo de lesão (critérios de inclusão).

Observou-se que os pacientes classificados como ASIA D apresentaram um

tempo de lesão maior (Tabela e Gráfico 6).

Não se comprovou diferença do tempo de lesão dos pacientes em função do

seu grau de espasticidade (Tabela e Gráfico 7).

As maiores ocorrências (moda) foram os pacientes com comprometimento

sensitivo-motor classificado como ASIA C e grau 2 de espasticidade e dos pacientes

ASIA D e Asworth grau 1, ambas apresentando uma freqüência de ocorrência de

20%.

Utilizou-se o NeuroEDUCATOR II®. Esse equipamento é o mesmo utilizado

por Brucker e Buleva (1996), por Ribeiro et al. (2003) e por Abreu (2003). A
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representação do sinal eletromiográfico mostrada no monitor é simples e de fácil

visualização. A fácil visualização do sinal proporciona melhor compreensão, rápido

entendimento pelo paciente e facilita, assim, o controle neuromuscular. Muito pouco

treino é necessário para o paciente compreender os sinais produzidos.

A técnica de retroalimentação que utiliza eletrodos de superfície é limitada à

verificação de músculos mais superficiais. Segundo Herrington (1996) a maioria dos

trabalhos avaliação do método de retroalimentação por eletromiografia são feitos por

fisioterapeutas e utilizam eletrodos de superfície.

A musculatura escolhida para a avaliação e o tratamento com a técnica de

retroalimentação por eletromiografia foi o quadríceps por ser superficial.

Utilizaram-se eletrodos Kendall Meditrace 200®, descartáveis, com adesivo

condutor, específico para eletrocardiograma. Foram escolhidos pela praticidade, pela

qualidade da fixação e do sinal e pela experiência de sua utilização nas atividades de

rotina do Centro.

A fixação dos eletrodos foi cuidadosa e evitou-se sua colocação na pele sobre

os pontos motores do músculo quadríceps.

Por muito tempo, pensou-se que a detecção do sinal eletromiográfico de

superfície deveria ser por eletrodos posicionados no ponto motor do músculo. Hoje

não se pensa mais assim. Sabe-se que para a estabilidade do sinal, o ponto motor é a
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pior localização possível para a detecção do sinal eletromiográfico (De Luca, 1995).

Os eletrodos de superfície foram posicionados na pele sobre os músculos

quadríceps, direito e esquerdo, de forma simétrica e especular, tomando-se o cuidado

para que os fios não sofressem qualquer tração e não soltassem durante os testes.

Não ocorreram solturas dos eletrodos durante os testes.

A manutenção da posição dos eletrodos durante os testes garantiu resultados

equivalentes e a comparação dos potenciais de base e de pico e entre os dois

exercícios, numa mesma série, desde que os sinais do potencial de base entre as

amostras fossem equivalentes.

Nas comparações entre os dois tipos de exercícios e entre as duas séries não

se podia garantir, previamente, que os potenciais de base fossem equivalentes.

Ao contrário, a expectativa inicial era que, após os três meses de intervalo, os

pacientes apresentassem, na segunda série, potenciais de base superior aos obtidos na

primeira série em cada tipo de exercício, provando que o aumento (diferencial) do

potencial conseguido na primeira série proporcionasse um potencial de base maior na

segunda.
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Poder-se-ia esperar, também, diferenças dos potenciais de base entre os dois

exercícios e de variações dos resultados entre as duas séries em decorrência de

pequenas variações de posicionamento.

Nesses casos, as comparações entre os valores absolutos dos potenciais de

base e de pico estariam comprometidas.

Para eliminar essas interferências, optou-se por realizar as comparações entre

os diferenciais de potenciais (∆).

Os potenciais de base (inicial) e de pico (máximo) e o diferencial (pico-base)

da amplitude máxima da diferença de potencial eletromiográfico dos músculos

quadríceps direito e esquerdo obtidos nos exercícios de extensão do joelho na

posição sentada e na transição da posição sentada para ortostática na primeira e na

segunda séries foram apresentados nas tabelas e nos gráficos 9 e 10, respectivamente.

Não se verificaram diferenças dos potenciais eletromiográficos de base e de

pico e do diferencial entre os músculos direito e esquerdo obtidos durante a extensão

do joelho com o paciente sentado e com o paciente na transição da posição sentada

para ortostática tanto na primeira série (Tabela e Gráfico 9) quanto na segunda série

(Tabela e Gráfico 10).
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Demonstrou-se, assim, a equivalência entre os músculos do lado direito e

esquerdo e possibilitou realizar as comparações gerais com os 40 músculos

agrupados (Tabela e Gráfico 11).

A equivalência entre os resultados dos músculos direitos e esquerdos durante

a execução dos dois exercícios nas duas séries mostra, também, que o

posicionamento dos eletrodos foi cuidadoso, simétrico e especular entre as duas

séries.

Na tabela e no gráfico 11, comprovaram-se os aumentos significantes dos

potenciais eletromiográficos de pico em relação aos de base durante os dois tipos de

exercício, nas duas séries. Os pacientes com lesão medular submetidos à

retroalimentação por eletromiografia de superfície do músculo quadríceps

conseguem aumentos de cerca de 150% durante a primeira série e de até 222% na

segunda série.

A retroalimentação por eletromiografia de superfície demonstrou ser eficiente

para a melhoria do controle muscular voluntário do quadríceps em pacientes após

lesão medular incompleta.

Comprovou-se que os resultados da segunda série foram superiores aos da

primeira 28,9% e 54,1% durante os exercícios na posição sentada e na transição da

posição sentada para ortostática, respectivamente, e que, na segunda série, o
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exercício durante a transição da posição sentada para a ortostática apresentou uma

melhora 54,1% superior à conseguida na posição sentada.

Nas tabelas e nos gráficos de 12 a 16, avaliaram-se os resultados dos

pacientes agrupados segundo o seu comprometimento sensitivo-motor classificado

por ASIA (Tabelas e Gráficos de 12 a 14) e o seu grau de espasticidade medido pela

escala modificada de Asworth (Tabelas e Gráficos 15 e 16).

A eficiência da retroalimentação em melhorar o potencial neuromuscular foi

constatada nas avaliações dos pacientes em todos os grupos, durante a execução dos

dois exercícios e nas duas séries.

O aumento de potencial medido tanto pelo diferencial absoluto (∆) quanto

pelo relativo (∆%) é incontestável. O ganho variou de 61%, nos pacientes Asworth

graus 2, 3 e 4, agrupados, no exercício de extensão de joelho na posição sentada na

primeira série (Tabela e Gráfico 16), até 308,9% nos pacientes ASIA C, durante o

exercício na transição da posição sentada para a ortostática na segunda série (Tabela

e Gráfico 13).

Em relação aos pacientes classificados como ASIA B (Tabela e Gráfico 12),

constataram-se diferenças entre os potenciais de base entre os dois exercícios, tanto

na primeira quanto na segunda séries.
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Verificaram-se diferenças, também, entre os potenciais de base dos dois

exercícios na segunda série.

As diferenças nos potenciais de base entre os exercícios impossibilitam as

comparações pelos diferenciais (∆).

Comprovaram-se melhoras superiores no exercício de transição da posição

sentada para a ortostática, em cada série, porém não houve diferença entre as duas

séries.

Mostrou uma melhora importante de 56,8% do potencial de base no exercício

de transição na segunda série em relação à primeira. Mostra que foi possível

melhorar o potencial de base, ou seja, que o aumento da capacidade neuromuscular

pode ser obtido e mantido após três meses.

Em relação aos pacientes classificados como ASIA C, comprovou-se, apenas,

a superioridade do exercício de transição em relação ao na posição sentada, na

segunda série (Tabela e Gráfico 13).

Na tabela e no gráfico 14, pacientes classificados como ASIA D,

comporvaram-se a melhora de 23,7% no potencial de base na segunda série em

relação à primeira durante o exercício na posição sentada, a superioridade do

exercício na posição sentada em relação ao de transição (47,8%) na primeira série e a

melhora do exercício na posição sentada superior na segunda série (45,3%).
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A superioridade do exercício na posição sentada na primeira série ocorreu

apenas neste grupo e, contradiz os resultados predominantes (5 comprovações,

Tabelas e Gráficos 11, 12, 13 e 15), possivelmente uma exceção.

A melhora dos resultados dos potenciais de base e dos diferenciais (∆) da

segunda série em relação aos da primeira atestam a efetividade do Método. A

melhora progressiva utilizando o condicionamento operante é corroborada por

Brudny et al. (1979) e por Brucker (1980).

Comprovou-se que o exercício de extensão do joelho durante a transição da

posição sentada para a ortostática foi mais eficiente do que na posição sentada e que

os resultados alcançados na segunda série são superiores.

Demonstrou-se ser possível conseguir aumentos do potencial

eletromiográfico de base que se mantenham ao longo do tempo como os alcançados

pelos pacientes ASIA B (Tabela e Gráfico 12) e ASIA D (Tabela e Gráfico 14).

Abreu (2003) conclui que a retroalimentação é indicada para lesão medular

cervical classificada como ASIA C e D e não indica a técnica de retroalimentação

por eletromiografia no músculo tríceps braquial para lesão medular cervical

classificada como ASIA B. Os resultados dos pacientes classificados como ASIA B,

apresentados na tabela e gráfico 12, ao contrário do afirmado por Abreu (2003),

recomendam sua indicação.
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No entanto, o ganho obtido na primeira série não se manteve na maioria dos

potenciais de base medidos na segunda série, contrariando Brucker (1980).

Os pacientes classificados como ASIA C e Asworth 2, 3 e 4, agrupados,

apresentaram os melhores resultados em relação ao diferencial. Os pacientes ASIA

C, porém, também foram os que apresentaram, significantemente, o menor tempo de

lesão (Tabela e Gráfico 6), além de uma idade média menor (diferença não estatística

– Tabela e Gráfico 4).

O ganho, mesmo que representativo, dos potenciais de base e do controle

neuromuscular voluntário em duas séries de sessões de terapia pode, no entanto, não

representar uma melhoria funcional.

A técnica de retroalimentação por eletromiografia e os seus resultados

continuam muito controversos. As publicações sobre as técnicas de retroalimentação

desde Lindsley (1935), Millenson (1967), Brudny et al. (1974), Brucker e Ince

(1977), Natcht et al. (1981), Moscoso (1984), Dimitrijevic (1988), Stein et al.

(1990), Krebs (1994), Kohlmeyer (1996), Muir e Steeves (1997), Basmajian

(1998), Binder-Macleod (1998), Moreland et al. (1998), Little (1999), Berhman e

Harkema (2000), Lianza et al. (2000), Burns e Ditunno (2001), Field-Fote (2001),

Wirz (2001), Wolf (2001), Wolpaw e Tennissen (2001), Yucha (2002), Young

(2003) até Ribeiro et al. (2004), mesmo comprovando melhora do potencial

eletromiográfico, apresentam indicações, contra-indicações, métodos e protocolos
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completamente diferentes e apresentam resultados variáveis, com pouca ou nenhuma

recuperação funcional, exceto nos casos de pacientes com acidente vascular

encefálico.

Na lesão medular cervical incompleta observaram-se níveis distintos de

recuperação funcional em todos os pacientes, porém nenhuma melhora motora

importante. Alguma repercussão nas atividades da vida diária, entretanto, pode ser

conseguida, a mais provável, alguma melhoria nos membros afetados que aumentem

sua colaboração durante os movimentos de transferência para higiene pessoal,

vestimenta, etc.

A afirmação de Lianza et al. (2000) de que a lesão medular é uma “grave

síndrome incapacitante” e um verdadeiro desafio à reabilitação mantém-se atual,

infelizmente.

Os pacientes com lesão medular cervical crônica obtiveram maior

arregimentação de fibras, constatada através da amplitude do potencial

eltromiográfico, quando faziam a transição da posição de sentado para posição

ortostática. Araujo e Amadio (1996) esclarecem que no movimento da extensão do

joelho na posição sentado, não ocorre a distinção da ativação muscular como no

movimento de agachamento. Os pacientes com lesão medular cervical devem

trabalhar a musculatura dos membros inferiores mantendo-os em posição ortostática,

não somente com órteses, pois estes dispositivos não permitem que a musculatura se

contraia. Ressalta-se, também, que a amplitude do potencial eletromiográfico de
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todos os pacientes aumentaram e que se obtiveram uma melhor resposta na segunda

série.

Precisam-se, ainda, realizar estudos e estabelecer novos protocolos

terapêuticos, mais eficientes e efetivos, para o aumento do potencial eletromiográfico

de base e, conseqüentemente, obter a melhoria funcional útil.

Novas linhas de pesquisa que visam a reversão do quadro e o tratamento das

seqüelas da lesão medular (Marion, 2003) ainda são necessárias.

Se não houvesse uma possibilidade de regeneração anatômica e fisiológica

após a lesão, nenhuma das técnicas utilizada iria corroborar no tratamento das

seqüelas da lesão medular para otimizar o efeito motor, quer na forma de reflexos,

como o treino da marcha na esteira com suporte, quer com o uso da

eletroestimulação, da retroalimentação por eletromiografia e com a fisioterapia

convencional como nos estudos de resultados satisfatórios (Brucker e Buleva

(1996); Little (1999); Berhman e Harkema (2000); Field-Fote (2001); Wirz

(2001); Ribeiro et al. (2004)).

Young (2003) afirma que os exercícios e o uso dos músculos paralisados

podem recuperar as funções, mesmo anos ou décadas após a lesão, que a

imobilização leva à perda das funções e que terapias intensivas podem recuperar as

funções. Defende, ainda, que a regeneração medular é regra e não exceção. Espera-
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se, com este trabalho, colaborar ativamente para a difusão e a disseminação das

idéias de Young. O ser humano foi criado para se movimentar!


