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INTRODUÇÃO:

No Brasil, a incidência de lesões medulares gira em torno de 71 casos por milhão de
habitantes por anos, o que significa mais de 14.500 novos casos por ano atualmente (Masini /
ref.III) (Pereira and Mota de Jesus / ref.VI); e esse quadro se traduz num grandes desafio para
os profissionais de saúde atuantes no país, que é o tratamento e o cuidado com o paciente
lesado medular, não apenas por se tratar de um quadro com muitos pacientes novos
anualmente e que pode se dar com diversas apresentações e com um impacto funcional,
psicológico e social geralmente enorme no paciente (Ministério Da Saúde / ref.V), mas
também pela frequente falta de conhecimento dos profissionais responsáveis com esses
cuidados, uma vez que um lesado medular pode apresentar muitas mudanças fisiológicas de
um indivíduo normal, desde alterações cardiovasculares (de Rossi et al. / ref.I) (Matos-Souza
et al. / ref.IV) (Schreiber et al. / ref.X), até quadros emergenciais específicos (Pereira et al. /
ref.VII). E entre essas características particulares, está a questão da espasticidade, que pode
ser definida como uma disfunção motora que gera uma hiperreflexia nos reflexos de
estiramento, junto com uma hipertonia muscular, e pode acarretar em dificuldades como
lesões de pele, aparecimento de deformidades, maior resistência em possíveis fisioterapias,
entre outras (Ferreira Braga Machado de Azevedo / ref.II) (Ministério Da Saúde / ref.V). Para a
avaliação do grau de espasticidade, normalmente se realiza o exame seguindo os protocolos
da escala modificada de Ashworth ou o teste pendular, porém foi desenvolvido no
departamento de engenharia elétrica da USP, no campus de São Carlos - SP, o Dispositivo de
Teste Pendular (DTP) (Ferreira Braga Machado de Azevedo / ref.II), um equipamento de fácil
acesso e utilização, e que torna mais precisa e viável a avaliação da espasticidade por
profissionais que não tem experiência nesse procedimento, facilitando a abordagem desse
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fator muitas vezes relevante no cuidado com lesados medulares. Este trabalho visa que seja
realizado o estudo comparativo entre o método tradicionalmente utilizado e o DTP.

METODOLOGIA:

- Tipo de Estudo: Avaliação clínica qualitativa, quantitativa, transversal.
- População e Local de Estudo:

O estudo será realizado com pacientes lesados medulares, cuja lesão seja acima de ou
no segmento medular T12, que frequentam o Ambulatório de Reabilitação do
Raquimedular do Hospital das Clínicas da Unicamp. Aprovação no comitê de ética:

- “Avaliação da plasticidade de indivíduos com lesão medular submetidos à reabilitação
com estimulação elétrica neuromuscular” (Ferreira Braga Machado de Azevedo / ref.II).
CAAE:0315.0.146.000-11

- “Os impactos da Atividade da Marcha e do treino da Preensão com a Estimulação
elétrica neuromuscular e os efeitos gerados nas raízes nervosas em paraplégicos e
tetraplégicos” com adendo submetido à aprovação do conselho de ética em
27/04/2021, e assim atualizando o projeto. O aluno Vinícius Cavalcante Ortolon já foi
incluído no projeto.
CAAE:34583120.2.0000.5404

- Procedimento: Os pacientes são avaliados através do teste pendular realizado pelo
DTP, em posição sentado com 60° de flexão de tronco, três vezes com intervalo de 2
minutos entre as medições, antes e depois da estimulação segundo protocolo do
ambulatório. E também serão avaliados através da escala modificada de Ashworth,
antes e depois da estimulação, em posição sentada.

- Análise de Dados: A análise será feita segundo os parâmetros do primeiro ângulo de
flexão do joelho (Fang), o ângulo de repouso da perna (Restang), e o índice de
relaxamento (RIn) (Ferreira Braga Machado de Azevedo / ref.II). E sob os protocolos de
análise da escala modificada de Ashworth.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

No momento, dispomos de resultados preliminares a partir da coleta de dados e

posterior análise estatística de 6 pacientes incluídos no estudo, que indicam uma melhora no

padrão de espasticidade após a eletroestimulação, de ao menos um ponto na escala, em

cerca de 66,7% dos pacientes. Porém, tal melhora após a eletroestimulação não foi detectada

com a aferição via DTP, que na maioria dos parâmetros não acusou uma diferença

significativa, apenas uma ligeira melhora no padrão, principalmente do RI (Índice de

Relaxamento), se aproximando mais da normalidade, que seria o valor de 1,6. No momento

atribuímos estes resultados a amostra ainda pequena de pacientes; uma nova análise

estatística será realizada com os dados de no mínimo 12 pacientes, até o final do projeto.
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Tabela 1: Valores obtidos no teste do DTP, e seu desvio padrão (DP); D - Perna Direita; E - Perna

Esquerda

Tabela 2: Valores obtidos no teste de Ashworth; D - Perna direita; E- Perna Esquerda

CONCLUSÕES:

Segundo os dados preliminares, a quantificação da espasticidade segundo os métodos

contemplados, difere significativamente, indo na contramão do pensamento inicial, de que o

DTP confirmaria as melhoras em espasticidade constatadas pelo teste de ashworth; a

hipótese para tal resultado até o momento é de que devido ao caráter examinador dependente

do teste de ashworth, a melhora do quadro de espasticidade esteja sendo exagerada; porém a

amostra limitada analisada até o momento não nos permite estabelecer nenhuma conclusão
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sobre o estudo, sendo necessário a coleta de dados com mais pacientes, uma revisão da

análise estatística preliminar e a realização da análise final, englobando todos os dados.
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