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Resumo:

Introducao: A osteoartrite (OA) de joelho e considerada a maior causa de dor e disfuncao do aparelho motor

ao redor do mundo. A eletroterapia com estimulacao eletrica neuromuscular (NMES) mesmo com nivel

razoavel de evidencia foi considerada nao apropriada para o tratamento com a justificativa de falha na

consistencia de resultados e efeitos controversos. Objetivos: Verificar os efeitos da aplicacao de

eletroterapia em pacientes com OA de joelho no periodo de quatro semanas de tratamento e investigar a

permanencia dos seus efeitos apos tres e seis meses, juntamente com possiveis diferencas entre os efeitos

das correntes interferencial (IF), TENS e australiana (AUSSIE). Metodos: Trata-se de um ensaio clinico

randomizado e controlado, duplo-cego com follow up de 1, 3 e 6 meses. Os individuos selecionados serao

divididos de maneira aleatoria em quatro grupos: o primeiro grupo utilizara a corrente TENS (G1), o segundo

a corrente IF (G2), o terceiro grupo recebera aplicacao da corrente AUSSIE (G3) e o ultimo recebera

aplicacao de eletroterapia placebo (G4). Os instrumentos de avaliacao serao: algometria, Escala Visual

Analogica de dor (EVA), Questionario WOMAC (Western Ontario and McMaster UniversitiesOsteoarthritis

Index), Questionario IPAQ (International Physical Activity Questionnaire),
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Teste TUG (Timed up and go test) e Teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos. Para os grupos

de tratamento G1, G2 e G3 serao moduladas as frequencias de 100 Hz, com tempo de aplicacao de 20

minutos e a intensidade sera regulada individualmente. Sera realizada a analise descritiva de todas as

variaveis do estudo, aplicando medidas de tendencia central e dispersao, tabelas e graficos. Para analise

estatistica da homogeneidade das variaveis dependentes, sera aplicado o teste de Levene. Uma vez que

estes pressupostos sejam atendidos, o teste ANOVA mista (SplitSplot) sera aplicado para verificar a

existencia de diferencas significantes entre as medidas obtidas, com pos hoc de Bonferroni, em todos os

momentos avaliados e entre todos os grupos. O nivel de significancia para todos os testes aplicados sera de

5% e o programa estatistico sera o SPSS (versao 18.0). Resultados esperados: Sessoes regulares de

eletroterapia terao efeitos beneficos na funcao e na dor de individuos com OA de joelho e nao havera

diferenca entre as correntes.

Hipotese:

Sessoes regulares de eletroterapia terao efeitos beneficos na funcao e na dor de individuos com OA de

joelho e nao havera diferenca entre as correntes aqui utilizadas (ADEDOYIN; OLAOGUN; FAGBEJA, 2002)

(ATAMAZ et al., 2012).

Criterio de Inclusao:

• Homens e mulheres com idade entre 40 e 65 anos, que nao realizam atividade fisica regular – frequencia

menor que 3 vezes na semana (Blackburn et al, 2006), com diagnostico de OA de joelho.

• Sinais de OA em pelo menos um dos compartimentos da articulacao do joelho (tibiofemoral e/ou na

articulacao femoropatelar) (Brenner et al., 2003; Hortobagyi et al., 2004); grau 2 ou 3 no exame radiografico,

segundo criterio de Kellgren & Lawrence, e apresentar pontuacao minima de 4 cm na EVA.

Criterio de Exclusao:

• Ter realizado tratamento fisioterapeutico nos 3 meses anteriores ao projeto de pesquisa.

• Uso de infiltracao com corticosteroide no joelho (6 meses previos) • IMC maior que 30 kg/cm2

• Restricao medica que os impossibilitem de participar das avaliacoes propostas (alteracoes

cardiorrespiratorias, neurologicas e/ou musculoesqueleticas) e cirurgias previas do joelho ou quadril

(Hinman et al., 2002; Bennell et al., 2003)."
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Verificar os efeitos da aplicacao de eletroterapia em pacientes com OA de joelho.

Objetivo Secundario:

• Verificar os efeitos agudos (quatro semanas) da aplicacao de das correntes TENS, IF e AUSSIE na funcao,

dor e qualidade de vida em pacientes com OA de joelho.• Verificar se os efeitos agudos da aplicacao de das

correntes TENS, IF e AUSSIE na funcao, dor e qualidade de vida em pacientes com OA de joelho sao

mantidos apos tres e seis meses apos o termino do tratamento.• Verificar possiveis diferencas entre as

correntes TENS, IF e AUSSIE.

O pesquisador descreve:

"Riscos:

a) Entrevista: ha o risco de constrangimento ao responder aos questionarios de rastreamento de demencia,

depressao e dor. Para minimizar esse risco, sera garantida total privacidade e sigilo das informacoes

fornecidas, alem de disponibilidade dos pesquisadores para esclarecer possiveis duvidas.

b) Algometria: durante esse procedimento, ha o risco de maior sensibilidade nos pontos avaliados. Para

minimizar esse risco, a equipe contem um avaliador com experiencia e pratica e o equipamento conta com

um dispositivo, controlado pelo paciente, que interrompe o teste quando o limiar de dor e atingido.

c) Termografia: ha o risco de constrangimento relativo ao traje necessario para a realizacao das fotos

(bermudas curtas). Para minimiza-lo, sera garantida total privacidade aos pacientes.

d) Apoio unipodal, TUG, sentar e levantar 5 vezes, sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, plataforma

de equilibrio: ha o risco de desequilibrio e queda. De forma a minimiza-lo, os avaliadores permanecerao

proximos ao paciente durante todo o teste.

e) Sessoes de eletroterapia: ha o risco de desconforto em virtude da posicao requerida para otratamento.

Para minimizar esse risco, almofadas, apoios e rolos estarao disponiveis. Ha tambem o risco de intolerancia

a corrente eletrica, caso a terapia seja insuportavel o tratamento sera interrompido.

Beneficios:

A eletroterapia e vastamente aplicada para o alivio de dores articulares e cronicas. Porem o seu metodo de

aplicacao e bastantes diversificado, levando a divergencia de protocolos e impossibilitando um maior nivel

de evidencia e dificultando sua aplicacao de maneira efetiva por fisioterapeutas. Esse estudo agregara

conhecimento e podera fornecer maiores informacoes sobre os efeitos dos tipos de corrente mais utilizados

para dor cronica.
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Trata-se de projeto de doutorado do departamento de Plasticidade do sistema musculoesqueletico do

Programa de Pos-graduacao em Educacao Fisica da Universidade de Brasilia, com duracao prevista para 4

anos, a ser orientado pela Prof Dr. Joao Luis Durigan.

Sobre a metodologia:

Trata-se de um ensaio clinico randomizado e controlado, duplo-cego com follow up de 1, 3 e 6 meses. Os

individuos selecionados serao selecionados segundo criterios de inclusao e exclusao num total de 100

participantes que serao divididos de maneira aleatoria em quatro grupos: o primeiro grupo utilizara a

corrente TENS (G1), o segundo a corrente IF (G2), o terceiro grupo recebera aplicacao da corrente AUSSIE

(G3) e o ultimo recebera aplicacao de eletroterapia placebo (G4). Pesquisador informa que "Para os grupos

de tratamento G1, G2 e G3 serao moduladas as frequencias de 100 Hz, com tempo de aplicacao de 20

minutos e a intensidade sera regulada individualmente ate atingir o limite toleravel".

A selecao dos participantes do estudo sera por meio de uma triagem feita por uma pesquisadora

fisioterapeuta na rede de hospitais e postos de saude da regiao administrativa de Ceilandia.

Sobre analise dos dados: Analise descritiva das variaveis do estudo, aplicando medidas de tendencia

central e dispersao, tabelas e graficos. Para analise da homogeneidade das variaveis dependentes, sera

aplicado o teste de Levene. Finalmente o teste ANOVA mista (Split-Splot) sera aplicado para verificar a

existencia de diferencas "significantes entre as medidas obtidas, com pos hoc de Bonferroni, em todos os

momentos avaliados e entre todos os grupos.""

Foi explicitado no TCLE todas as etapas da pesquisa com linguagem adequada e informacoes

esclarecedoras sobre o que participante deve esperar de cada etapa da entrevista, avaliacao e intervencao.

Instrumentos de avaliacao:

Entrevista:

Mini- exame do estado mental

Escala de depressao geriatrica (EDG-30)

Escala Visual Analogica de dor (EVA)

Algometria, Termografia, Apoio unipodal WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis

Index),Questionario Koos (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) , Questionario IPAQ (International

Physical Activity Questionnaire), Teste TUG (Timed up and go test), Teste de sentar e levantar 5 vezes,

Teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos e Plataforma de equilibrio
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Para análise das respostas ao parecer consubstanciado no. 2.136.546, foram analisados os seguintes

documentos:

Informações Básicas do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_767800.pdf de 26/06/2017 e

CartaRespPendencias_CEPFS_260617.doc de 26/06/2017.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não se aplica.

Recomendações:

Nos pareceres de n. 2.007.849 e n. 2.052.735 solicitou-se esclarecimento acerca da situacao contraditoria

observada nas descricoes orcamentarias apresentadas nos documentos disponibilizados para analise pelo

CEP. E foram dadas as seguintes respostas as pendências emitidas pelo parecer consubstanciado no.

2.136.546:

1.No documento "Informacoes basicas do projeto": 290,00 reais de orcamento e a afirmacao de que "Todos

os equipamentos necessarios ja estao disponiveis para utilizacao na Universidade de Brasilia. As demais

despesas serao cobertas pelo pesquisador". MAS O NOME DO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA

E INOVACAO CONTINUA LISTADO COMO APOIO FINANCEIRO.

ANÁLISE: Foi retirado e portanto, PENDÊNCIA ATENDIDA.

2. No documento INICIAL do " Projeto Detalhado" constava: "O projeto foi submetido a agencias de fomento

para a captacao de recursos, as quais ja disponibilizaram recursos financeiros para o projeto." Ja no projeto

revisado e postado no dia 17/05/2017 consta uma afirmacao diferente "Todos os equipamentos e materiais

para o desenvolvimento do projeto ja estao disponiveis na Universidade de Brasilia na Faculdade de

Educacao Fisica (FEF) e Faculdade de Ceilandia (FCE). Quaisquer custos adicionais e eventuais serao

financiados pelo pesquisador."

Solicita-se retirar a informacao sobre o financiamento por parte do MCTI ou fornecer as informacoes acerca

do referido financiamento.

ANÁLISE: A informação foi retirada. PENDÊNCIA ATENDIDA.

Conclusão: Todas as pendências foram atendidas. Não há óbices éticos para a realização deste projeto.

Protocolo de pesquisa está em conformidade com a Resolução CNS 466/2012 e Complementares.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

70.910-900

(61)3107-1947 E-mail: cepfsunb@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Faculdade de Ciências da Saúde - Campus Darcy Ribeiro
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 05 de  07



UNB - FACULDADE DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Continuação do Parecer: 2.177.355

De acordo com a Resolução 466/12 CNS, itens X.1.- 3.b. e XI.2.d, os pesquisadores responsáveis deverão

apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, contados a partir da data de

aprovação do protocolo de pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_767800.pdf

26/06/2017
09:02:12

Aceito

Outros CartaRespPendencias_CEPFS_260617.
doc

26/06/2017
08:58:40

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros Carta_encaminhamento.pdf 17/05/2017
21:48:33

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_PlatBra170517.docx 17/05/2017
21:46:40

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

ModTCLE.doc 06/03/2017
20:41:28

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros cartaencaminhprojetosemassinatura.doc 20/11/2016
20:41:41

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros termoresponsabilidadesemassinatura.do
c

06/11/2016
20:22:58

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

TermoConcordsemassinaturaJake.doc 06/11/2016
20:19:33

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

TermoConcordsemassinaturaDIRAPS.d
oc

06/11/2016
20:19:22

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

TermoConcordsemassinaturaDiana.doc 06/11/2016
20:19:14

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

TermoConcordsemassinaturaAREAS.do
c

06/11/2016
20:19:00

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros termoresponsabilidade.doc 06/11/2016
20:08:22

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Folha de Rosto folha_rosto_Jake.pdf 18/10/2016
11:34:13

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

tconcord_Jake.doc 11/10/2016
10:34:17

Camila Cadena de
Almeida

Aceito
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BRASILIA, 18 de Julho de 2017

Keila Elizabeth Fontana
(Coordenador)

Assinado por:

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

tconcord_DIRAPS.doc 11/10/2016
10:33:53

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

tconcord_Diana.doc 11/10/2016
10:33:23

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

tconcord_Areas_programaticas.doc 11/10/2016
10:32:53

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros Curriculo_Paticia_Azevedo_Garcia.doc 11/10/2016
10:23:02

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros Curriculo_Joao_Luiz_Quagliotti_Durigan
.doc

11/10/2016
10:22:08

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Outros Curriculo.docx 11/10/2016
10:18:57

Camila Cadena de
Almeida

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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